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PRAEFATIO. 

De eodieibus, quibus losephi antiquitatum Iudaicarum decem 
libri posteriores eum uita traduntur, tum explicatius dicendum est, 
eum perfecto huius editionis uolumine tertio hi libri editi erunt omnes. 
nune prodit uolumen quartum, quo continentur libri a sexto decimo 

usque ad uigesimum et fosephi uita, quibus ea tantum praemittenda 
sunt, quae ad legentium usum, dum uolumen tertium perficitur pre- 

loque subicitur, necessaria uidentur. 

Codices igitur adhibiti sunt hi: 
P — codex Palatinus bibliothecae Vaticanae inter graecos n'*. 14 

membranaceus, in quo insunt libri ab undecimo usque ad septi- 
mum decimum cum argumentis libri decimi octaui et uita. de- 
sinit uit. S 427 in uoce χατωχυῖαν (p. 359, S). exciderunt igitur 

libri XVIII, XIX, XX et uitae finis; praeterea in uita folium 
unum p. 383, 20 δὲ zco4401 — p. 383, 30 αὐτοῦ τὴν uo(y notar). 
seriptus est saeeulo X aut IX omniumque est et antiquissimus 
et optimus. 

A — eodex bibliothecae Ambrosianae F 128 inf. saeculo fere XI 
scriptus membranaceus. continet decem antiquitatum libros 
posteriores cum uita integros praeter unum folium excisum, 
in quo inerant libri XVI δωρεαῖς (p. 7, 14) — ἅπασι (p. 9, 8). 

M — codex Medieaeus bibliothecae Laurentianae plut. 69 eod. 10 
saeculi fere XV ehartaceus. continet antiquitatum iudaicarum 
libros XX cum uita. dixi de eo uol. I praef. p. XVII pluraque 

dieam in praefatione uol. III. 
W — codex Vaticanus gr. πὸ, 984 membranaceus rescriptus anno 

p. Chr. n. 1354; continet antiquitatum libros XI—XX et uitam 

coniunetos eum epitoma librorum I—X et bello Iudaieo. cf. 

uol. I praef. p. XXI et quae ante uol. ΠῚ dicenda sunt. 
* 



IV Praefatio. 

KA — codex Regius bibliothecae Parisinae maximae inter graecos 
n'. 1425 scriptus saeeulo fere XIV in pergamenis. continet 
bellum Iudaieum et uitam losephi. 

E — epitome antiquitatum, cuius maxime usus sum codice Bus- 

bekiano, qui extat in bibliotheca Caesarea Vindobonensi inter 
historicos graecos n^". 22; interdum in subsidium uocaui codicem 
Laurentianum plut. 69 eod. 25. uid. de his uol. I praef. p. XVIIIsq. 
uita Iosephi in epitomam recepta non est. 

Lat — uersio Latina, quam operam dedi, ut ex codicibus emen- 
datiorem haberem. uita Iosephi latine non extat; praeterea ab 

omnibus quos noui codicibus latinis absunt lib. XVI p. 32, 15 
πολλοὺς — p. 34, 14 ἦγεν. 

Zon — Zonarae chronicon, qui in his quoque Iosephi libris usus 

est epitoma. 
Exc — Excerpta Peiresciana et Vrsiniana. 
ed. pr. — editio prineeps ab Arlenio curata. 

Ernesti coniecturae extant in obseruationibus philologico - eriticis 
in Aristophanis nubes et Flauii Iosephi antiquitates Iudaieas 
(Lipsiae 1795). 

Holwerda conieeturas emisit in emendationum flauianarum speci- 
mine Gorinchemi 1847. 

Naberi emendationes reperiuntur in Mnemosynae Batauae nou. 
ser. uol. XIII p. 3528q. 

Signa aliaque scripturae compendia explicanda sunt haee: 

* asteriscus in textu inter Iosephi uerba positus lacunam significat 
uideri. idem notis paullo supra uersum praepositus (uelut *£y9o« 
PW) ad epitomam spectat; testatur enim eo loco epitomam eum 
textu consentire. at codicum lectionibus immixtus asteriscus 
litteram exesam alioue casu euanidam significat (uelut ἐβασέ- 

λευ * *). 

1 erux in textu posita corruptelam indieat. 
- in notis inter codicum lectiones in media litterarum uia positum 

litteram erasam significat (uelut ἔλεγε -). 
in textu uncis ([]) inclusa spuria aut suspeeta uidentur. 
yo iu codicibus iunctim scriptum — γράφεται. 
add. — addit addunt similia. 
coni. coniecturas meas significat, nisi alius auctor nominatur. 

corr. — correxit correctum similia. 

euan. — euanuit euanidum. 



Praefatio. V 

Jort. — fortasse. 

i. marg. — in margine. 
litt, — littera litterae sim. 

man. et z. — mànus aut manu. 

0m. — omittit omittunt. 

rü$. — rasura; eras. — erasum. 

rec, — recens recenti sim. 
5. — supraseripsit suprascriptum sim. 
suppl. (— suppleuit sim.) ponitur, si quid a librariis primum 

omissum deinde superadditum est. 
ir. — transponit sim. 
4. — uersus. 
uid. — uidetur. 
| finem uersus, | finem paginae indicat. 



CORRIGENDA ET ADDENDA. 

38, 14 repone δυνατόν. 
45, 20 in notis repone B. I. I. 511. 
49, 13 oi fort. spurium. 
τι, 16 ἂν eici uult L. Dindorf. 

106, 12 post νεμηϑέντες comma reponendum. 
111, 23 ἔπλει L. Dindorf fort. recte. 
122 sub textu repone: $ 273 — bell. Iud. II 57. 

3 , ,  , 8218 — bell. Iud. II 60. 
129 ,, 2 *- 8 311 (pro ὃ 315). 

145, 3 προσηγόρευεν L. Dindorf. 
164, 16 repone ᾿λεξάνδρῳ τῷ ἀδελφῷ 
173, 3 in notis repone: ὅδ᾽ MW 
174, 6 πεπραξόμενος L. Dindorf. 
118, 24 &v eicit L. Dindorf. 
» 28 ἐντεϑυμημένος L. Dindorf, idem p. 232, 9. 

185, 6 χεχρημέναι(] χεχορηγημέναι L. Dindorf. 
198, 19 γένοιτ᾽ ἂν ante Gutschmidium L. Dindorf. 
224, 22 post ϑαλάσσης punctum erat ponendum. 
221, 8 repone: x«i (pro x«í). 

228, 22 γε eicit L. Dindorf. 
229, 15 ἄλλως ἀφρονήσει) ἀλλοφρονήσας uel ἄλλως ἀφρονήσας coni. 
231, 20 ante δεύτερος pone comma. 

, 233, 10 τιμωρίαι coni. Hudson. 

284, 19 repone Ἱεροσολυμίταις. 
303, 18 ὄφλοι L. Dindorf. 
313, 26sqq. (πῶς ἀρξάμενοι etc.) sic emendari possunt, ut uerba χαὲ τίσιν — 

μεταλαμβάνειν aut deleantur aut transponantur hunc in modum: 

πῶς ἀρξάμενοι πόσοι γεγόνασι — τελευτῆς x«l τίσιν — μεταλαμ- 
βάνειν. 

318, 16 repone ἐπίδειξιν pro ἐπίδειξεν. 
319, 1 » ὅσα pro ὅσα. 

4. 10 » οἶμαι pro οἷμαι. 

322,11 ., γεγόνει pro γενόνει. 
325, 1 ,, — ἐπήρϑησαν pro ἐπήρϑησαν. 
329, 16 not. repone: bell. Iud. II 481 (pro 651). 



Corrigenda et Addenda. VH 

. 445, 5 repone Ἱεροσόλυμα pro Ἱεροσόλυμα. 

342,98. , διὰ τὸ pro διὰ τὰ. 
343,7. , Ἱεροσολύμων pro Ἱεροσολύμων. 

344, 4 not. repone: Hudson ex 8 66 et bell. Iud. 

Deinde ad resarciendas epitomae codicis Busbekiani lacunas ex codice 

Laurentiano plut. 69 cod. 23 haec addo a me olim omissa, nunc uero ab Hiero- 

nymo Vitellio, uiro et doctissimo et humanissimo suppleta: 
. 902, 27 ἐπανήξω)] ἐπανέξω E cod. Laur. exhibet. 

305, 5 τοῖς στρατιώταις ἀναλαβεῖν τὰ ὅπλα cod. Laur. 

311, 11 πείϑει cod. Laur. 
318, 9 ἐνέπλησε cod. Laur.; idem exhibere conicio etiam Busbekianum, e 

quo nihil enotaram. 

» 21 ἐχεγγύου cod. Laur. 
319, 9 γεγραμμέναισ βίβλοισ tr. cod. Laur., id quod etiam Busbekianum 

habere nunc puto, in quo ante βίβλοις in fine uersus quaedam 

euanuerunt. 

» 22 δὴ cod. Laur.; ex Busbekiano nihil enotaueram. 
320, b ἀποδέχονται) ἀποδέχονται χαὶ ἐπιστήμονασ ὁρίζονται cod. Laur., 

quod etiam Busbekianus habuit, in quo superstites sunt litterae 

ἡμονασ δρὶζ « «t. 

» 9 τὸ ἐπιτήδευμα οὐχ ἐλευϑέρων τοῦτο μόνον τοῖσ τυχοῦσιν cod. Laur. 
» 20 χατὰ] xe) cod. Laur. cum MW; ex Busbekiano nihil enotaueram, 

quare eum idem habere puto. 



ADDENDVM AD VOL. V. 

Cum libros eontra Apionem ederem, nescio quo easu faetum 
est, ut immemor essem excerptorum Peirescianorum de uirtuti- 
bus et uitiis, quae in codice Turonensi extant. haec enim una 
cum ceteris capitibus ex Iosepho excerptis cum editione Bekkeriana 
contulit uariasque eorum lectiones edidit lulius Wollenberg anno 
MDCCCLXXI in annalibus gymnasii Franeogalliei Berolinensis !). 
qui p. 34 ex libro contra Apionem seeundo in excerpta recepta esse 
narrat uerba ὅτε ὃ ἡμέτερος νομοϑέτης (cont. Ap. II 156 p. 74, 7) 
usque ad uerba xoi τένα προφέρεσϑαι (11 174 p. 78, 5), in margine 

tituli loco praescriptis maiusculis litteris hisce: ἐχ τ A^ τοῦ ἐπι- 
»€£ LIS EE dienen e -- A T 7U MI 

yoaqone πὶ παν. ἢ xe ἑἕλλήνν, λογοσ B τοῦ «av icr. appono igitur 
excerptorum diserepantias ex commentariis Wollenbergi exeerptas 
ita ad editionis meae maioris textum aecommodatas (nam Wollen- 

bergius, ut dixi, Bekkerianum exemplar secutus est), ut adnotatio 
critica hinc suppleri possit. | 

p. 74, 1 ὅτι ὃ ἡμέτερος νομοϑέτης incipiunt Exc γεγονὼς om. Exc 

8 ὡμολόγηται Exc 10 τῶν vouov παραλαβὼν cum L — 11 εἰς «ei quod 
Bekkerus coniecerat in Exc extat, si silentio Wollenbergi fides habenda est 

13 πρῶτον τὸ μεγαλεῖον tr. 16 ἐκ πολλῶν om. l7 πολλὴν ψάμμον) 
πολλύψαμμον quod memorabile est 18 πολέμουσ cum LLat λίαν 20 πάν- 
rov om. 21 δὲ om. 22 ἀντὶ] αὐτοὺσ cum ed. pr, si Wollenbergi silentio 
fides 23 rov] τὰσ τοῦ 2429/Zovo. 25 δὲ om. μετὰ om. fort. recte 
ζὴν ab Hudsono additum om. cum L fort. recte 21 τοῖς λαοῖς! ἄλλοισ cum 

Lat τε τὰ om., unde τὰ eiciendum esse puto 

1) Programme d' invitation à C.examen. public du collége royal francais 

fixé au 29. Septembre 1871. Contenu. Recensentur LXXV 11 loci ex: Flavii Iosephi 

scriptis excerpti, qui ex: conlectaneis Constantini Augusti Porphiyrogenetae περὶ 

ἀρετῆς xal χακίας in codice Peiresciano extant, auctore J. W'ollenberg. 



Addendum ad Vol. V IX 

p. 75, 2 εἰκότως) καλῶσ ἐνόμιζεν exhibet quod conieceram ex Lat 

3 ϑεὸν] τὸν ἕνα 1 ἐξαμαρτάνειν αὐτὸς om. cum Lat — 8 ἅπερ λέγουσιν 
οἱ λοιδοροῦντεσ ἀδίκωσ fort. recte 9. οἵους] οἷον cum ed. pr., si Wollenbergi 

silentio fides αὐχοῦσιν] αὐχοῦντεσ λέγουσι fort. recte 11 ὑποτίϑεσθαι 

yt om. ὅτι] οἵδ᾽ 12 αὐτοῦ! αὐτοὺσ cum Lat τὰς tov νόμων μαντείας om. 

cum Lat ἀνέφερον αμποᾶ ego conieci οἵδ᾽ --- ἀνέφερον iam Wollenbergius 
suspicatus est 14 δ᾽ om. τῆσ δικαιοτάτης] τίσ ὃ δικαιότατα cum LLat 
ϑεοῦ) tgo τοῦ ϑεοῦ cum LLat 16 ἀντιβάλλοντασ cum 1, ἠδη — λεχτέον 

om. 17 μὲν om. ἐθνῶν cum LLat I8 ἅπασι] πάσι χεφαλαιωδῶς 

τις 0m. cum LLat 19 γὰρ om. 20 db — 21 ἡμέτερος νομοϑέτης om. 
p. 76, 1 ϑεοχρατείαν ἀπέδειξε habet cum Eusebio, si Wollenbergi silentio 

fides 2 εἰς om. 3 ἐφορᾶν μὲν om. ὄντα ἁπάντων tr. ἃ om. cum 

LLat 5 οὔτε] οὐδὲ 6 οὐδεέν οὐδ᾽ ὧν] ὕὅσασ ἕνα] ἕνα δ᾽ 7 χαὶ 

(ante ἀγένητον) om. 9 égrlv om. cum L 10 παρ᾽] παρὰ τοῖσ cum L et 

Eusebii cod. J — 12 μεμαρτυρήκασιν 13 οἵ τε] x«i oí cum L. 14 ἐχείνουσ 
cum LLat ἀπὸ om. φιλοσοφίασ οὕτῳ 16 ὀλίγον εἰς πλήϑη) 
ταῖσ εἰσ πλῆϑοσ προχατειλημμένοι 

p. 17, 1 ἡμέτερος — 2 δὴ] μωσῆσ ἀπέδειξε 3 xa9' ἑαυτὸν — 5 δὲ 
χαὶ om. χρήσειμον 6 πολὺ om. ἀρετῆς! τῆσ ἀρετῆσ cum L 1 μέρη] 

τὰ μέρη cum L τἀλλα] καλὰ συνεῖδε x«l χατέστησε cum LLat τὴν σω- 

φροσύνην om. cum Lat 10 ἀναφέρουσι») ἔχουσι τὴν ἀναφορὰν cum L 
11 δύω μὲν om. 12 παιδίασ τῆσ] τοὺδφ ἔϑη cum Hudsono, si Wollen- 
bergi silentio fides 13 διδάσχαλοσ cum LLat 14 τὸν om. 15 ἑλόμενοι 
ἑχάστοισ tr. οἷον] x«l λαχεδαιμονίουσ 10 χρίτε’σ 11 χρὴ] ἔδει 
18 ὠλιγώρησαν cum 1, et Cosma 20 ἡμέτερος νομοϑέτης om. 21 ἐμμέλειαν 
fort. recte ἀπέλεισε τὴν Om. 

8, 1 τὸν om. ἐχ τοῦ λόγου νόμον cum LLat 2 τῆς (ante πρώτης) 
' 5 ' » - B . . - t] 

om. τὸν oixov] τὸ oixsiov cum ed. pr., si Wollenbergi silentio fides 

4 χατέλειπεν xcl om. ὅσων) τίνων, quod etiam Lat habuisse uid 
5 χρὴ om. προφέρεσθαι, qui est finis excerptorum 

Iam haee excerpta, ut paucis definiam quae sit eorum auctori- 
tas, apparet tam prope aecedere ad uerba ab interprete Latino ex- 
pressa, ut huius fere codicem Graecum repraesentare uideantur. 
uelut illo loco quem eodex Laurentianus dat corruptissimum (11 162) 

recte omittunt uerba τὰς τῶν νόμων μαντείας (p: 75, 12), quae ne 

Latinus quidem recepit. eodem spectat, quod $ 166sq. (p. 76, 4sq.) 

cum Latino ut Laurentiani interpolamenta non agnoscit, ita ab Eu- 
sebii textu compluriens recedit. eis uero, quae et in Laurentiano 

et apud Latinum interpolata reperiuntur, etiam excerpta imbuta 
sunt, ut 8 170 (p. 77, 7) ad τάλλα 1) addita sunt συνεῖδε xol κατέ- 

στησε, quae ab Eusebio solo absunt, sieut etiam S 109 p. 75, 14 eum 
Laurentiano et Latino eontra Eusebium conspirat. codex igitur, quo 
excerptores Constantiniani usi sunt, una eum eo, quem habuit La- 

1) quod excerptor in χαλὰ corrupit. 



Χ Addendum ad Vol. V. 

tinus, et uirtute et aetate medium inter Laurentianum et Eusebium 
locum obtinet. hoc quoque discimus saeculo p. Chr. decimo extitisse 
codicem ab Laurentiani interpolamentis liberum; haec igitur non tam 

antiquitus tradita, quam paullo ante codieis Laurentiani aetatem con- 
feeta esse putabimus. etiam ad Eusebii eodicem J, de quo in praefa- 
tione p. XVIsq. disputaui, recte aestimandum aliquid saltem faeit 

codex Peirescianus. quoniam enim 8. 171 (p. 77, 13) eum Eusebii codi- 

cibus melioribus habet ὁ δὲ, non quod Laurentianus et Eusebii cod. 

J praebent ἕτερος δὲ, apparet confirmari quod dixi codicem J ex 
Laurentiano sua sibi aseiuisse nee probabile esse ex Latini exem- 
plari alioue uetustiore libro ea deriuata esse. 

Denique alia sunt, quae in solis excerptis tradantur. inter quae 
maxime memorabiles sunt loci duo, primus p. 74, 17, ubi zcoAvy/au- 
μον ἢ quod in excerptis est, quamuis poetis magis aptum uideatur, 
tamen habet quo commendetur. deinde p. 77, 21 ἐμμέλειαν ualde 
arridet magisque placet quam ἐσειμέλειαν, quod et Eusebius et 
Laurentianus tradit. quod si fors tulisset, ut codex, cuius pars in 
Peirescianis seruata est, totus superstes esset, non dubito quin Iosephi 
hos libros multis locis emendatiores habituri fuerimus. 

1) πολλύψαμμον in cod. est. 

Dabam Marburgi Chattorum a. d. XVIII K. Iul. anni MDCCCLXXXX. 

Benedietus Niese. 
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ANTIQ. IUD. XVI. ARGUMENTA. 3 

XVI. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ ἑξχαιδεκάτῃ τῶν Ἰωσήπου 
ἱστοριῶν τῆς ἸΙουδαΐκῖς ἀρχαιολογίας. 

Ὃν τρόπον ᾿Αλέξανδρος καὶ ριστόβουλος ἀπὸ Ῥώμης ὑπέστρε- 
Ver πρὸς τὸν πατέρα. 

ὡς Σαλώμη καὶ Φερώρας οἱ τοῦ βασιλέως ἀδελφοὶ ταῖς κατ᾽ 
αὐτῶν διαβολαῖς ἐχρῶντο. 

ὡς γυναῖκας δοὺς τοῖς περὶ ᾿᾿λέξανδρον Πρώδης πρὸς ᾿᾿γρίππαν 
ἐξέπλευσεν εἰς Μιτυλήνην κἀχεῖϑεν αὐτὸν ἔπεισεν εἰς Ἰουδαίαν παρα- 
γενέσϑαι. ADAC SE VAM Uh paca ; DE 

ἄφοδος Sr aiu εἰς Ἰωνίαν καὶ ὡς Πρωδὴς τὸ δευτερον ἐξέ- 
πλευσὲν πρὸς ᾿ Ἰγρίππαν εἰς τὸν Βόσπορον. 

ἔντευξις τῶν κατ Ἰωνίαν Ἰουδαίων ᾿Ιγρίππᾳ παρόντος Ἡρώδου 
περὶ ὧν ἡἰτιῶντο τοὺς Ἕλληνας. 

ὡς ᾿γρίππας ἐβεβαίωσε μὲν αὐτοῖς τοὺς νόμους, Ἡρώδης δὲ εἰς 
Ἰουδαίαν ὑπέστρεψεν. 

ὡς διελέξατο τοῖς “εροσολυμίταις Ἡρώδης χαὶ τὸ τέταρτον αὐτοῖς 
ἀφῆκεν τῶν φόρων τοῦ παρεληλυϑότος ἔτους. 

ὡς ἐστασιάσϑη τὰ περὶ τὴν οἰχίαν Ἡρώδῃ προτιμῶντι μὲν ᾿Αντί- 
πᾶτρον τὸν πρεσβύτατον υἱὸν χαλεπῶς δὲ τῶν περὶ ᾿᾿λέξανδρον φε- 
ρόντων τὴν ὕβριν. 

ὡς Ἀντιπάτρου διατρίβοντος ἐν Ῥώμῃ τοὺς περὶ ᾿λέξανδρον 
Ἡρώδης ἄγων ἐπὶ Καίσαρος αὐτῶν κατηγόρησεν. 

Ἀλεξάνδρου ἀπολογία ἐπὶ Καίσαρος καὶ διαλλαγαὶ πρὸς τὸν 
πατέρα. 

PAMWLat: 

1 ξξχαιδεκάτῃ] i6. AM ἐωσή - που À ioseppi Lat 2 χεφάλαια post 
ἀρχαιολογίας add. P 3 sqq. singulis capitibus numeros («'—«c« W /—X.X 
Lat) praefigunt WLat ὅ óc] χαὶ óc AMWLat priori capiti adiungentes 
7 τοῖς περὲ ᾿Αλέξανδρον] alexandro uel aristobolo Lat S μητυλίνην P 
10 ἄφοδος] ἔφοδοσ W et profectio Lat καὶ óc] 66 AMWLat nouum caput 
incipientes 12 χατὰ ΑΜ παρέντοσ M 14 εἰς Ἰουδαίαν) ad propria 
Lat 16 ὡς διελέξατο] qualiter allocutus est Lat ὡς διεδέξατο PW, ὡς ἐπα- 

νελϑὼν M --.---... s. eti. marg. yo ὡς ἐπανελθὼν ἡρώδησ ἀφῆχε A τοῖς 
Ἱεροσολυμίταις Ἡρώδης] ἡρώδησ τοῖσ ἱεροσολυμίταισ M. coto. ἱεροσολυμίταισ 
UNES. A 18 προτιμῶν W 21 ῥώιμηι ἃ 

1* 



4 ANTIQ. IUD. XVI 1 (tI. 1) 

ὡς ἀγῶνας ἤγαγε πεντετηριχοὺς Ἡρώδης ἐπὶ τῇ Καισαρείας “τίσει. 

πρεσβεία τῶν ἀπὲ Κυρήνης καὶ ᾿Ασίας Ἰουδαίων ὡς Καίσαρα 
περὶ ὧν ἠτιῶντο τοὺς Ἕλ ληνας σρα͵ ucro. 

ἀντίγραφα ἐπιστολῶν, ἃς Καῖσαρ xai Ayoixxec ἔγραψαν ὑπὲρ 
αὐτῶν ταῖς πόλεσιν. 

ὡς ἀπορῶν χρημάτων Ἡρώδης κατῆλϑεν εἰς τὸν Δαυίδου τάφον 
αἱ δειμάτων αὐτὸν ταραξάντων μνημεῖον ἔστησεν ἐπὶ τοῦ τάφου. 

ὡς Ἀρχέλαος ὃ Καππαδύκων βασιλεὺς 4λέξ Ξανδρον τῷ πατρὶ 
διήλλαξεν δεθέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ πρότερον zal ὡς ὃ μὲν εἴς Καππαδο- 
κίαν, “πρώδης δὲ εἰς Ῥώμην ἀνῆλ ϑεν. 

ἀπόστασις τῶν τὸν Τράχωνα οἰχούντων χαὶ παράληψις διὰ τῶν 
στρατηγῶν τῆς χώρας. 

ὡς Ἡρώδης τοὺς εἰς τὴν ᾿“ραβίαν διαφυγόντας τῶν ἀποστατῶν» 
ἑξῃτεῖτο χαὶ μὴ τυγχάνων ἐστράτευσεν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπιτρέποντος Σα- 
rogrivov. 

ὡς κατηγόρησε Σύλλαιος Ἄραψ ἐπὶ Καίσαρος σερὶ τῆς ἐμβολῆς 
"Hooóov χαὶ ὡς διὰ Νικολάου ἀπελύσατο τὰς αἰτίας ὀργιζομένου 
Καίσαρος. 

διαβολαὶ Εὐρυχλέους χατὰ τῶν παίδων πρὸς Ἡρώδην, καὶ ὡς 
ἔδησεν αὐτοὺς ὃ πατὴρ χαὶ τῷ Καίσαρι περὶ αὐτῶν ἔγραψεν. 

ὡς Καίσαρος ἐξουσίαν δόντος ἐν Βηρυτῷ παρὰ τῷ συνεδρί 
κατηγόρησε τῶν παίδων καὶ ὡς ϑανόντες ἐτάφησαν ἐν AAsEarópsi 

oio 
ig. 

περιέχει ἣ βίβλος χρόνον ἐτῶν ιβ΄. 

L 1. Ἐν δὲ τῇ διοιχήσει τῶν ὅλων πραγμάτων ἐσπουδαχὼς ὃ 
- ^ ^ ^ , 3 € , 3 - - 

βασιλεὺς τὰς xarà μέρος ἀδιχίας ἀναστεῖλαι τῶν περὶ τὴν τιόλιν 25 

PAMWELat Zonaras I p. 436. 
1 πέντ᾽ ἐτηριχοὺσ P πενταετηρικοὺσ AMW ἐπὶ — zlosi] in ore cae- 

saris Lat τῇ om.  χτήσει P! χτισειν W 2 πρεσβεία] et legatio Lat 
eg 

caput X continuans χυρίνησ P ὡς] πρὸσ M 3 Ἕλληνας] iudaeos Lat 
πραγμάτων om. AMWLat 4 ἔγραψεν PAW scripserunt Lat — 8 χαπ- 

παδοχῶν AMW ἀλέξανδρον, λέξ i. ras. M 9 δεηϑέντα W πρότερον 
om. MWLat  z«ci]nouum cap.incip. P 11 ἀπόστασις] ἀπόστασισ τῆσ ἡρώδου 
βασιλείασ AMWLat 12 στρατηγῶν, ὧν 1. τὰ8. τῆς χώρας om. AMWLat 
13 Ἡρώδης] herodes a roma reuersus Lat ἀποστάντων 14 ἐξητείτω P 
Σατορνίνου] σατορνίνου τοῦ ἡγεμόνοσ AMWLat 16 Ἄραψ] ὃ ἄραψ W, 
om. Lat περὶ ὑπὲρ AMW ἐμβολῆς! ἐμβολὴσ τῆσ εἰσ τὴν ἀραβίαν τοῦ 
AMWLat 17 χαὶ oc] «t Lat nouum cap. (XVII) incipiens αἰτίας] αἰτίασ 

ἡρώδησ AMW 19 χαὶ ὡς] ὡς AMW nouum caput incipientes 21 συνεα- 
oio P 22 χατηγόρισε W παίδων] παίδων 700050 AMW καὶ ὡς — 
ἐτάφησαν] ϑάνατοσ τῶν νεανίσκων καὶ ταφὴ τῶν σωμάτων AMWLat, nouum 
cap.in AMLat ἀλεξανδρεία P ἀλεξανδρ- ἰωι A. ἀλεξανδρίω M alexandria Lat 

praemittunt βιβλίον iz P φλαυίου ἰωσήππου (ἰωσήπου ME) ἐουδαϊχῆς ἀρ- 
χαιολογίασ λόγοσ τῷ AME. 24 ὅλων om. ELat 
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zal τὴν χώραν ἁμαρτανομένων τίϑησι νόμον οὐδὲν ἐοικότα τοῖς 

πρώτοις, ὃν αὐτὸς ἐβεβαίου, τοὺς τοιχωρύχους ἀτοδιδόμενος ét 

ἐξαγωγῇ τῆς βασιλείας, Ümtp ἦν οὐχ εἰς τὴν τιμωρίαν μόνον τῶν 

πασχόντων φορτιχόν, ἀλλὰ χαὶ χατάλυσιν “εδριδῖχδν τῶν τιατρίων 

ἐθὼών. τὸ γὰρ ἀλλοφύλοις χαὶ μὴ τὴν αὐτὴν δίαιταν ἔχουσιν τοῦ 

Sv δουλεύειν καὶ βιάζεσθαι sav) ὅσα προσέταττον ἐξ ἀνάγκης 

ἐχεῖνοι τιοιεῖν ἁμαρτία πρὸς τὴν ϑρησχείαν ἦν, οὐ κόλασις τῶν 

ἁλισχομένων, mre λαγμένη c ἐν τοῖς πιρώτοις τῆς τοιαύτης τιμωρίας" 

ἐχέλευον γὰρ oi νόμοι τετρατιλᾶ καταβάλλειν τὸν κλέπτην, οὐχ 

ἔχοντα δὲ πιπράσχεσϑαι μέν, ἀλλ᾽ οὔτι γε τοῖς ἀλλοφύλοις οὐδ᾽ 

ὥστε δεηνεκῇ τὴν δουλείαν ὑπομένειν" ἔδει γὰρ ἀφεῖσϑαι μετὰ 

ἑξαετίαν. τὸ δ᾽ ὥσπερ ὡρίσϑη τότε χαλετὴν xci παράνομον γενέ- 

σϑαι τὴν κόλασιν ὑπερηφανίας ἐδόχει μέρος, οὐ βασιλιχῶς ἀλλὰ 

τυραγνιχίς αὐτοῦ xci πρὸς τὰ κοινὰ τῶν ἀρχομένων ὀλιγώρως 

ϑεῖναι τὴν τιμωρίαν γενοηκότος. ταῦτα μὲν οὖν χαϑ' ὁμοιότητα 

τοῦ λοιποῦ τρόπου γιγνόμενα μέρος ἣν τῶν διαβολῶν καὶ τῆς ἐπ 

αὐτῷ δυσνοίας. 

2. "Ev δὲ τούτῳ τῷ χαιρῷ καὶ τὸν εἰς τὴν Ἰταλίαν ππλοῦν 

ἐποιήσατο Καίσαρί τὲ συντυχεῖν δρμηϑεὶς χαὶ ϑεάσασϑαι τοὺς 

"αῖδας ἕν τῇ "Pour διατρίβοντας. Καῖσαρ δὲ τά τε ἄλλα φιλο- 

φρόνως αὐτὸν ἐξεδέξατο χαὶ τοὺς παῖδας ὡς ἤδη τελειωϑέντας ἐν 

τοῖς μαϑήμασιν ἀπέδωχεν ἄγειν εἰς τὴν οἰχείαν. ὡς δ᾽ ἦχον ἀττὸ 

τῆς Ἰταλίας, σπουδὴ περὶ τὰ μειράχια τῶν ὄχλων ἣν, χαὶ πιξρίοτο- 

τοι τιᾶσιν ἐγεγόνεισαν τῷ τὲ μεγέϑει τῆς χερὶ αὐτοὺς τύχης χοσμού- 

μενοι xal βασιλικοῦ χατὰ τὰς μοριὰς ἀξιώματος οὐχ ἀποδέοντες. 

ἐπίφϑονοί ve εὐθέως ἐδόχουν Σαλώμῃ ve τῇ τοῦ βασιλέως ἀδελφῇ 

zai τοῖς Ἰαριάμμην ταῖς διαβολαῖς κατηγωνισμένοις᾽ οὗτοι γὰρ 

ᾧοντο δυναστευόντων αὐτῶν δίχην δώσειν τῶν εἰς τὴν μητέρα τὴν 

PAMWELat Zonaras I p. 436. 

1 τοῖς πρώτοις] priori Lat 2 0v αὐτὸς ἐβεβαίου! àn qua firmauit Lat 

Ἐγυχωρύχουσ ἀποδιδόμενον E, fort.recte — 3 τὴν om. AMWE 4 ἕπερι- 

ἐχον  Ἐπατρώων PW — 5 “αὐτὴν om. W Ἐξχουσιν δίαιταν tr. W 

6 πάντα E ἐκεῖνοι ἐξ ἀνάγκησ tr. Ν ἐξ ἀνάγκης om. ΕἾ 1 ἐχείνω E 

8 πεφυλαγμένοισ W 9 *reroazAacovov W χαταβαλεῖν WE 11 *ózo- 

μένην W Ἐἔδει — 12 ξξαετίαν] sed iudaeis et sexto anno absolui Lat 

*y&g] μὲν P ἀφίεσϑαι E 12 Ἐξξαετήαν P τὸ δ᾽ ὥσπερ) τόδε ὅπερ 

Hudson τότε] τὸ δὲ W 13 ὑπερηφανείασ P οὐ] ὡς ov coni. 15 τὴν 

om. PAM 16 *Aouov] κοινοῦ W γινόμενα AMWE 21 ἐδέξατο MWE 

22 Ἑβποδέδωκεν P *oizi«y PA! δὲ AME "acwv P 244 γεγό- 

νασι E τύχης] ψυχῆς WE 26 ἔτεϊ] δὲ AM εὐϑὺσ AMWE τε om. ME 

27 μαριάμην E οὗτοι] Bekker οὕτω AMW οὕτωσ P 28 δυναστευόν- 

των αὐτῶν) δυναστεύειν εἰ μὴ W 
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9 ἐχεένων παθαγομὴ θέντων. τὴν αὐτὴν οὖν ταύτην ὑπόϑεσιν τοῦ 
δέους εἰς τὴν xav. ἐχείνων διαβολὴν μετέφερον λογοποιοῦντες οὐ 
χαϑ'᾽ ἡδονὰς συνεῖναι τῷ πατρὶ διὰ τὸν τῆς μητρὸς ϑάγατον. (ὡς 

μηδὲ ὅσιον εἶναι δοχεῖν ἐπὶ ταὐτὸν συνιέναι τῷ τῆς τεχούσης qo- 
10 νεῖ ταῦτα γὰρ ἀπὸ τῆς ἀληϑείας ἐπὶ τὸ πιϑανὸν τῆς αἰτίας 

φέροντες χαχοῦν ἐδύναντο καὶ τῆς εὐνοίας ἧς εἶχεν εἰς τοὺς παῖδας 

ἀφαιρεῖν" οὐδὲ γὰρ πρὸς αὐτὸν ἄντιχρυς ἔλεγον, ἀλλ᾽ εἰς τὸ λοι- 

σὸν σπελῆϑος ἐσχόρττιξον τοὺς τοιούτους ἀνε: ἐξ οὗ πρὸς τὸν 
Ἡρώδην ἀναφερομένων ὑποχατεσχευάζετο μῖσος οὐδ᾽ αὐτῇ τῇ φύσει 

11 χρόνῳ νικώμενον. ἐν μέντοι τῷ τότε πάσης ὑποψίας xoi διαβολῆς 
μείζονι χρώμενος ὃ βασιλεὺς Tj τοῦ γεγεννηκέναι φιλοστοργίᾳ χαὶ 
τιμῆς ἧς ἔδει μετεδίδου zal γυναῖχας ἐν ἡλιχίᾳ γεγονόσιν ἐζεύγνυεν. 
᾿Αριστοβούλῳ μὲν τὴν Σαλώμης ϑυγατέρα Βερενέχην, Ἃλεξάνδρῳ δὲ 
τὴν ρχελαου τοῦ Καταδύκων βασιλέως Γλαφύραν. 

12 IL. 1. Ἅαντα διοικήσας. ἐπειδὴ χαὶ Μᾶρκον “Ἰγρίπτταν ἐχεύ- 

Sero χαταπετιλευχέγαι τιάλιν ἔχ τῆς Ἰταλίας εἰς τὴν ᾿Ασίαν, ἐσεειχ- 

ϑεὶς πρὸς αὐτὸν ἠξίωσεν εἴς τε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ παρελϑεῖν 
13 xal τυχεῖν ὧν ἔδει παρὰ ἀνδρὸς ξένου xal φίλου. καχεῖνος μὲν 

εἴξας λιπαρῶς ἐ) γκειμένου ἧχεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν, Ἡρώδης δὲ οὐδὲν 
ἀρεσχείας ἀπέλιττεν ἔν τε ταῖς γνεοχτίστοις πόλεσιν ὑποδεχόμενος 
αὐτὸν χαὶ μετὰ τοῦ τὰς χατασχευὰς ἐπιδεικνύναι πᾶσαν ἀπόλαυσιν 
διαίτης καὶ ττολυτελείας ἐξαλλάττων αὐτῷ xoi τοῖς φίλοις ἔν τὲ 

τῇ Σεβαστῇ καὶ Καισαρείᾳ τιερὶ τὸν λιμένα τὸν bz αὐτοῦ κατε- 
σχευασμένον z&y τοῖς ἐρύμασιν, ἃ πολλαῖς δαπάναις ἐξῳχοδόμησεν. 

14τό τε ᾿Αλεξάνδρειον χαὶ Ἡρώδειον καὶ τὴν Ὑρχανίαν. ἦγεν δὲ καὶ 
εἰς τὴν τεόλιν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ὑτταντῶντός τὲ τοῦ δήμου παντὸς 
ἐν carae στολῇ xci δεχομένου τὸν ἄνδρα σὺν εὐφημίαις. ᾿4γρέτε- 

$ 11 — bell. Iud. I 446. 
PAMWELat Zonaras I p. 431. 

2 Ἐμετέφερον)] ἔφερον M —— 4 συνιέναι] coni. συνεῖναι codd. δὅ ταύτας 
coni. ἐπὶ τὸ πιϑανὸν τῆς] ἄλλησ W πειϑανὸν Ῥ τὰς αἰτίας coni. 
6 ἧς] ἣν P $ *oi] ov ed. pr. *rórv om. W 9 οὐδ᾽ — 10 νικώμενον 
om. ELat 10 νικόμενον μέντοι! δέ τοι W 11 *usíCGovk P — Ἔγεγε- 
νηχέναι P 12 "ἡλιχίαισ W 13 τὴν) τῆσ P βερνίχην WE beronicen 
Lat 14 χαππαδοχῶν AME χαππάδοχοσ W  — 15 in marg. /] Lat Ἐἀγρίπ- 
παν in. marg. suppl. M 16 πάλιν εἰσ τὴν Ἰταλίαν ἀπὸ τῆσ ἀσίασ ἐπιχϑεὶσ 
P ἐκ τῆς Ἰταλίας om. E 11 *evvo W — 18 παρ᾽ E — 19 ἐνχειμένου W 
*ó' A*W . *ovós ἀρεσχίασ P 20 Ἐάπέλειπεν PW — 21 μετὰ vov] μετ᾽ αὐτοῦ 
W ὥὅὝὮποδεικνῦναι P. ἐπιδεικνὺσ W 23 χαὶ om. M Καισαρείᾳ — JAu£va) 

caesareae portu Lat — 24 ἐρύμασι») ed. pr. ἐπιρύμασιν PA 2.. ρρύμασιν (eras. 
7u) M ῥεύμασιν W oppidis Lat 25 ἀλεξάνδριον AM ἡρώδιον (-po- A) 
AMW /yrcanio Lat — 21 Ῥευφημία AM 
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σας δὲ τῷ Dep μὲν ἑχατόμβην χατέϑυσεν, ἑστιᾷ δὲ τὸν δῆμον ov- 
δενὸς τῶν μεγίστων τιλήϑει λειτόμενον. αὐτὸς δὲ ὅσον ἐπὶ τῷ 15 
xa^ ἡδονὴν wav ἔτι τιλείους ἐτιιμείνας ἡμέρας διὰ τὸν καιρὸν ἡτεεί- 
yevo* τὸν ydg τιλοῦν ἐπιβαίνοντος τοῦ χειμῶνος οὐχ ἐνόμιζεν ἀσφαλῆ 
χομιζομένῳ :τἄλιν ἐξ ἀνάγχης εἰς τὴν ᾿Ιωνίαν. 

9. Ἐχεῖνος μὲν οὖν ἀπέπλει τιολλαῖς αὐτὸν δωρεαῖς τετιμη- 16 
xórog Ἡρώδου xci τῶν σὺν αὐτῷ τοὺς ἐπισημοτάτους. ὁ δὲ βασι- 
λεὺς χειμάσας ἐν τοῖς οἰχείοις ἔαρος ἠτιείγετο συντυχεῖν αὐτῷ τὴν 

εἰς Βόσττορον εἰδὼς στρατείαν τιροηγούμενον. καὶ τελεύσας διὰ Ῥό- 17 
δου xai Καὶ πιροσέσχεν, περὶ “έσβον οἰόμενος ἐπτιιχαταλήινεσϑαι 
τὸν Ldygízav. ἐχεῖ δ᾽ αὐτὸν ἀττολαμβάνει τινεῦμα βόρειον εἶργον 
τὴν ἀναγωγὴν τῶν νεῶν. ὃ δ᾽ ἐπιδιέτριβεν ἡμέρας τελείους ἐν τῇ 18 
Χίῳ xci τιολλοὺς μὲν τῶν τιροσιόντων αὐτῷ. δεξιούμενος ἀνελάμ- 
βανὲν βασιλιχαῖς δωρεαῖς, αὐτῆς δὲ τῆς ττόλεως ἰδὼν 7εετιτωχυῖαν 

στοάν, ἣν ἐν τῷ ΠΠιϑριδατιχῷ ττολέμῳ χαϑαιρεϑεῖσαν οὐχ ὥσπερ 
τὰ ἄλλα διὰ μέγεθος xal χάλλος ἀναστῆναι ῥάδιον ἦν, χρήματα 19 
δοὺς ὕσα μὴ μόνον ἐπαρχεῖν, ἀλλὰ xci περιττεύειν ἐδύνατο πρὸς 
τὴν συντέλειαν τοῦ κατασχευάσματος, ἐνετέλλετο μὴ τιεριορᾶν, ἀλλὰ 
ϑᾶττον ἐγείρειν ἀποχαϑιστάντας τῇ πόλει τὸν ἴδιον χόσμον. αὐὖ- 20 
τὸς δὲ λήξαντος τοῦ πνεύματος εἰς Π]ιτυλήνην χἀχεῖϑεν εἰς Βυζάν- 

τιον πταραχομισϑείς, ὡς ἤχουσεν ἐντὸς Κυανέων ἤδη ττειλευχέναι 
τὸν Lyoimzav, μετέστεευδεν ὡς ἐνῆν. xal zeol Σινώττην τὴν ἐν 21 
Πόντῳ χαταλαβὼν ἀπροσδόκητος μὲν ὥφϑη ταῖς ναυσὶ τιροστελέων, 
ἄσμενος δὲ ἐφάνη τιολλαί τε φιλοφρονήσεις ἦσαν, ἅτε καὶ μεγίστην 
χείστιν εἰληφέναι δοχοῦντος εὐνοίας xal φιλοστοργίας τῆς εἰς αὐ- 
τὸν ᾿Τγρίππου, τοσοῦτον μὲν πλοῦν ἀνύσαντος τοῦ βασιλέως, οὐχ 

PAMWELat 

1 *Z9vosv AM Ἐἐστιᾷ P εἱστία AMW 2. πλήϑουσ E λειπόμενον] 
λειπομένων P λιπόμενοσ W λειπόμενοσ E eti. marg. A 3 x&v] καὶ M 
4 Ἐχιμῶνοσ P 5 χομιζόμενοσ E εἰς] ἐπὶ Ῥ πρὸσ E 1 vov] E, om. codd. 

ὃ δὲ] i. marg. 1111. — 8 *»zeíysto] ηνείγετο P 9 στρατείαν] Dindorf 
στρατιὰν codd.. προηγούμενον] προηρημένον AMW producturum Lat, et 
desideratur particip. futuri πλεύσας] σπεύσασ W 10 χαὶ Ko] τῇ Ko 
coni., nisi potius post Ac excidit, ubi appulerit: nam περὲ “έσβον ad ἐπικαταλ. 

spectat z0- ἃ ἐπικαταλήψεσϑαι ἐχεῖ καταλήψεσϑαι W 11 ó W 
12 νηῶν AMW ó M et ex corr. A ἐπιδιέτριβεν] ἐπειδιέτριβεν A* ἐπεὶ 
διέτριβεν ex corr. Α ἐπειδὴ διέτριβεν Μ 13 xal) eras. A om. PM 14 δω- 
ρεαῖς — p. 9,8 Ἅπασι om. A uno folio exciso — 15 χαϑαιρεϑῆσαν Ρ 16 ἀνα- 
στῆσαι coni. 11 ὅσον  ἀπαρχεῖν P — 20 μιτυλίνην PW 21 Κυανέων] 
caeruleas cautes Lat. 322 τὸν] ἤδη τὸν 5. χκαὶ περὶ] καίπερ εἰσ W ἐνὶ ἐν 
to WE 28 Ἐχαταλαβὼν] descendens Lat ἕαπροσδοχήτωσ M ^ toig P 

.24 ἀσμένωσ MW — 25 αὐτὸν] τὸν αὐτὸν W ἕαυτον Bekker 26 ἀγρίππαν W 
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ἀπολειφϑέντος δὲ τῆς ἐχείνου χρείας, ἣν μετὰ τοῦ χαταλιπεῖν ἀρ- 
22 χὴν zal διοίκησιν οἰχείων τεραγμάτων προυργιαιτέραν ἔϑετο. πᾶν 

γοῦν ἣν αὐτῷ κατὰ τὴν στρατείαν Ἡρώδης, ἔν τε τοῖς τιραγματιχοῖς 
συναγωνιστὴς x&v τοῖς χατὰ μέρος σύμβουλος, ἡδὺς δὲ χὰν ταῖς 
ἀνέσεσι χαὶ μόνος ἁτιάντων χοινωνὸς ὀχληρῶν μὲν διὰ τὴν εὔνοιαν, 

23 ἡδέων δὲ διὰ τὴν τιμήν. ὡς δ᾽ αὐτοῖς κατείργαστο xci τὰ περὶ 
τὸν Πόντον, ὧν ἕνεχεν ᾿Ἵγρίσεττας ἐστάλη, τὴν ἀναχομιδὴν οὐχέτ᾽ 
ἐδόχει “τοιεῖσϑαι πιλέουσιν. ἀλλὰ διαμειψάμενοι τήν τε Παφλαγονίαν 
χαὶ Καππαδοχίαν χαἀχεῖϑεν ἐτεὶ τῆς μεγάλης Φρυγίας δδεύσαντες 
εἰς Ἔφεσον ἀφίκοντο, σεάλιν δὲ ἐξ Ἐφέσου δεέσχελευσαν εἰς Σάμον. 

24 “τ.ολλαὶ μὲν οὖν καὶ χατὰ τιόλιν ἑκάστην εὐεργεσίαι τῷ βασιλεῖ χατὰ 

τὰς χρείας. τῶν ἐντυγχανόντων ἐγένοντο" καὶ γὰρ αὐτὸς ὅσα διὰ 
χρημάτων ἣν ἡπίξε ἑως ov παρέλειττεν ἐξ αὐτοῦ τὰς δαπάνας ποιού- 
μενος xci τῶν σταρὰ ᾿“γρίπτεα τισὶν ἐπεξητουμένων μεσίτης ἣν 

25 «cL διεγεράττετο μηδενὸς ἀτυχῆσαι τοὺς δεομένους. ὄντος δὲ χἀχεί- 

ov χρηστοῦ χαὶ μεγαλοψύχου πρὸς τὸ παρέχειν ὅσα τοῖς ἠξιωχόσιν 
ὠφέλιμα ὄντα μηδένα τῶν ἄλλων ἐλύτεει, τελεῖστον ἡ τοῦ βασιλέως 
ἐποίει δοττὴ “τροτρέπουσα πτιρὸς τὰς εὐεργεσίας οὐ βραδύνοντα τὸν 

920 27γρίττεαν. Ἰλιεῦσι μέν γε αὐτὸν διήλλαξεν, διέλυσεν δὲ Χίοις τὰ 
χερὸς τοὺς Καίσαρος ἐπιτρόπους xoi ἤματα χαὶ τῶν εἰσφορῶν ἀττήλ- 

λαξεν, τοῖς δὲ ἄλλοις χαϑὸ δεηϑεῖεν ἕχαστοι πταρίστατο. 
21 3. Τότε δὲ περὶ τὴν Ἰωνίαν αὐτῶν" γενομένων ττολὺ :τλῆϑος 

Ιουδαίων, ὃ τὰς πόλεις ὥχει, πιροσήει καιροῦ zal τεταρρησίας ἔττει- 
λημμένοι. zal τὰς ἐπηρείας ἔλεγον. ἃς ἐπηρεάζοντο μήτε νόμοις 
οἰχείοις ἐώμενοι χρῆσϑαι δίχας ve ἀναγχαζόμενοι διδόναι χατ᾽ ἐπή- 

28 ρειαν τῶν εὐϑυνόντων ἐν ἱεραῖς ἡμέραις, xal τῶν εἰς Ἱεροσόλυμα 

χρημάτων ἀνατιϑεμένων ἀφαιροῖντο στρατειῶν xci λειτουργιῶν 

ἀναγχαζόμενοι χοινωνεῖν x«l τερὸς ταῦτα δαπανᾶν τῶν ἱερῶν χρη- 

PMWELat 

1 χαταλειπεῖν P ὃ στρατιᾶν PW 4 x&v] καὶ ΡΝ 7 οὐχ ἔτι E 

8 cuts χαὶ παφλαγονίαν tr. Mnon male ἔπαφλαγωνίαν P — 10 *dqxj- 

zorro P διέπλευσαν)] διαπλεύσαντεσ W ἐξέπλευσαν E 11 x«9^ ἑκάστην 
πόλιν tr. W 12 zal γὰρ — 14 ποιούμενος! dum largitionibus minime par- 
ceret Lat 13 ηπίξεως) δεξιώσεωσ M ἡ δεξιώσεωσ W ἐπείξεως coni. dubitanter 

παρέλιπεν M 14 παρ᾿ W τισὶν») τινῶν W 17 ὠφέλημα PW 
19 ηλιεῦσι P γε} γὰρ ed. pr. διήλλαξεν] διήλλαξεν ὀργιζόμενον MWLat τὰ] 
τὰσ W 21 ἑχάστοισ W 22 i. marg. 111 Lat Ἐγεναμένων P 
23 Ἐἐπιλημμένοι P 24 Ἐἐπηρίασ P Ἐξπηρεάζοιντο coni. 25 τὲ ex ται 

corr. P χκατεπηρίαν P — 26 εὐθυνούντων W καὶ] καὶ ὡς Dindorf 21 χρη- 
μάτων ἀνατιϑεμένων] ἀνατεϑειμένων và ϑεῶ χρημάτων E "στρατιῶν codd. 

Ἐχαὶ λειτουργιῶν om. P 
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μάτων, ὧν ἀφείϑησαν αἰεὶ Ῥωμαίων αὐτοῖς ἐειτρεψάντων χατὰ 
τοὺς οἰχείους ζῆν νόμους. τοιαῖτα χαταβοώντων σταρεστήσατο μὲν 29 
ὁ βασιλεὺς ἀχοῦσαι τὸν ᾿{γρίσεσεαν αὐτῶν διχαιολογουμένων, Νιχό- 
λαὸν δέ τινα τῶν αὐτοῦ φίλων ἔδωχεν εἰτιεῖν ὑτεὲρ αὐτῶν τὰ δίκαια. 
τοῦ δὲ ᾿1γρίσεσεου Ῥωμαίων τε τοὺς ἐν τέλει zal βασιλέων ci δυ- 30 
γαστιῶν τοὺς “ταρόντας αὐτῷ συνέδρους ποιησαμένου χαταστὰς ὁ 

Νικόλαος ὑτιὲρ τῶν Ιουδαίων ἔλεξεν" 
4. “πασι μὲν, ὦ μέγιστε ᾿Τγρίππα, τοῖς ἐν χρείᾳ γεγενη- 21 

μένοις ἀνάγχη χαταφεύγειν iu τοὺς ἀφελέσθαι τὰς ἐπηρείας αὐ- 
τιῦν δυνησομένους, τοῖς δὲ νῦν ἐνευγχάνουσιν καὶ τεαρρησία" τυχόν- 32 
τὲς γὰρ πρότερον ὑμῶν οἵους ηὔξαντο σπτολλάκις, τὸ μὴ τὰς χάριτας 
ἀφαιρεῖσϑαι δι᾿ ὑμῶν αἰτοῦνται τῶν δεδωχότων, xai ταῦτα εἰλη- 
qóveg μὲν αὐτὰς παρὰ τούτων, οἷς μόνοις διδόναι δύναμις, ἀφαι- 

ρούμενοι δ᾽ bz οὐδενὸς χρείττονος, ἀλλ᾽ ovg ἴσον ἔχειν αὐτοῖς 
ἀρχομένους ὁμοίως ὑμῶν ἴσασιν. χαίτοι ye εἴτε μεγάλων ηξιώϑη- 33 
σαν, ἔσπεαινός ἐστιν τῶν τετυχηχότων ὅτε τοσούτων τιαρέσχον αὑτοὺς 
ἀξίους, εἴτε μιχρῶν, αἰσχρὸν μὴ χαὶ ταῦτα βεβαιοῦν δεδωχότας. 
οἵ ye μὴν ἐμποδὼν ὄντες xal τιρὸς ἐπήρειαν χρώμενοι Ιουδαίοις 34 
εὔδηλον ὡς ἄμφω ἀδικοῦσιν, τοὺς εἰληφότας, εἰ μὴ νομίζοιεν ἀγα- 
ϑοὺς οἷς οἱ χρατοῦντες ἐμαρτύρησαν ἐν τῷ καὶ τοιαῦτα δεδωχέναι, 
χαὶ τοὺς δεδωχότας, εἰ τὰς χάριτας αὐτῶν ἀβεβαίους ἀξιοῦσιν γε- 
νέσϑαι. εἰ δέ τις αὐτοὺς ἔροιτο δύο τούτων ϑάτερον ἐϑέλοιεν ἂν 35 

ἀφαιρεϑῆναι, τὸ ζῆν ἢ τὰ πάτρια ἔϑη τὰς πομττὰς τὰς ϑυσίας τὰς 
ἑορτάς, ἃς τοῖς νομιζομένοις προσάγουσι ϑεοῖς, εὖ οἶδ᾽, ὅτι “άντα 

μᾶλλον αἱρήσονται σπεαϑεῖν ἢ χαταλῦσαί vt τῶν πατρίων" χαὶ γὰρ 386 

PAMWLat 

1 ἀεὶ WE αὐτοὺσ (infra ubi haec uerba iterat αὐτοῖσ) E 2 παρητή- 
σατο ME praesentauit Lat ὃ. αὐτὸν E Ἐδικαιολογουμένων] διαλεγομένων 
W 4 ὑπὲρ] περὶ M — 5 ἀγρίππα WE τοὺσ ἐν τέλει τε .Ὗ 6 χα- 
ταστὰς] κατασίσασ Ρ 71 ἔλεγξεν W ἔλεγεν E —— $8 uiv) incip. fol. 195 A 
γεγε -νημένοισ Α- 9 ἐπηρίασ P 11 ὑμῶν om. AMW εὔξαντο PAM. 12 αἰ 
τοὔντασ W — 123 παρὰ] περὶ P 14 ἀλλ᾽ — ἰσον] ἄλλουσ εἰσ 0v W 15 ἀρχο- 
μένους] Coeceji Lat ἀρχομένοισ codd. ὑμῶν] PA! W ὑμῖν M et ex corr. À 
ὑφ᾽ ὑμῶν coni. εἴτε! εἰ AMW siquidem Lat 16 ὅτι] £2 W non male 
τοσοῦτον PA! W αὐτοὺσ PMW 17 μικρὸν W αἰσχρὸν] om. P ex 
«igyoov corr. Á δεδωκότας] τοὺσ δεδωχότασ AMW 18 ἐπηρίαν Ῥ 
19 ἄμφω] ἐφ᾽ ὦ W ἄμφω -- εἰληφότας] ἄμφωτασ P τοὺς] τοὺς uiv uel 
καὶ τοὺς coni. 20 χρατοῦντες] κράτιστοι W ἐμαρτύρησεν A! δεδοκέ- 
ναι W 21 xai τοὺς] voto P τοὺς δὲ coni. εἰ] εἰσ P, om. W βεβαίουσ 
W 22 δέ] μή W  sgoito P ϑάτερον)] πότερον Dindorf utrum Lat, altius 
corruptelam haerere puto ἐϑέλοι ἂν Ρ 23 τὸ ζῆν ἢ om. PLat 
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τοὺς πολέμους Oi πολλοὶ διὰ ταῦτα αἱροῦνται φυλαττόμενοι μὴ 
παραβαίνειν αὐτά, καὶ τὴν εὐδαιμονίαν, ἣν νῦν τὸ σύμπαν τῶν 
ἂν 'ϑρώπων γένος δι᾽ ὑμᾶς ἔχει, τούτῳ μετροῦμεν τῷ ἐξεῖναι κατὰ 

37 χώραν ἑκάστοις τὰ οἰχεῖα τιμῶσιν αὔξειν καὶ διαζῆν. τοῦτο μὲν 
οὖν οὐκ ἂν αὐτοὶ τεαϑεῖν ἑλόμενοι βιάζονται δρᾶν χατ᾽ ἄλλων ὥσττερ 
οὐχ ὁμοίως ἀσεβοῦντες, εἴτε τῶν οἰχείων cic ϑεοὺς ὁσίων ἀμελοῖεν, 

98 εἴτε τὰ οἰχεῖα τισὶν ἀγοσίως καταλύοιεν. τόδ᾽ ἕτερον δ᾽ ἤδη σχο- 
σπήσομεν᾽ ἔστι τις δῆμος ἢ πόλις ἢ κοινὸν ἔϑνος ἀνϑρώπων, οἷς οὐ 
μέγιστον ἀγαϑῶν πέφυχε προστασία τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς καὶ τὸ Ῥω- 

μαϊχὸν χράτος; ἐϑέλοι δ᾽ ἄν τις ἀχύρους τὰς ἐντεῦϑεν εἶναι χάρι- 
39 τας; οὐδεὶς οὐδὲ μαινόμενος" οὐδὲ γὰρ εἰσὶν οἵ μὴ μετέχοντες αὐτῶν 

ἰδίᾳ καὶ χοινῇ. xal μὴν οἵ τινὰς ὧν ὑμεῖς ἔδοτε τεαραιρούμενοι 
40 βέβαιον οὐδ᾽ αὐτοῖς οὐδὲν ὧν δι᾿ ὑμᾶς ἔχουσιν ὑτεολείπτονται. χαί- 

τοι τὰς μὲν τούτων χάριτας οὐδὲ μετρῆσαι δυνατόν ἐστιν" εἶ γὰρ 
ἐχλογίσαιντο τὴν πάλαι βασιλείαν xal τὴν νῦν ἀρχήν, πολλῶν üv- 
των ὅσα τιρὸς εὐδαιμονίαν αὐτοῖς ἐπέδωχεν, ἔτει χατὰ πάντων ἀρχεῖ 

41 τὸ μηχέτι δούλους ἀλλ᾽ ἐλευϑέρους φαίνεσθαι. τὰ δ᾽ ἡμέτερα vai 
λαμπρῶς πραττόντων ovx ἔστιν ἐπίφϑονα᾽" δι᾿ ὑμᾶς γὰρ zal μετὰ 
“τάντων εὐτυχοῦμεν χαὶ τούτου μόνου μετέχειν ἠξιώσαμεν, ἀχκωλύ- 
τως τὴν πάτριον εὐσέβειαν διαφυλάττειν, ὃ χαὶ xa9^ αὑτὸ δόξειεν 

42 οὐχ ἐπίφϑονον χαὶ πρὸς τῶν συγχωρούντων εἶναι" τὸ γὰρ ϑεῖον, 
εἰ χαίρει τιμώμενον, χαίρει τοῖς ἐπιτρέπουσι τιμᾶν, ἐϑῶν τὲ τῶν 
ἡμετέρων ἀττάνϑρωττον μὲν οὐδέν ἐστιν, εὐσεβῆ δὲ πάντα καὶ τῇ 

43 συνήϑει δικαιοσύνῃ συγκαϑωσιωμένα. xai οὔτε ἀττοχρυπτόμεϑα τὰ 
σεαραγγέλματα, οἷς χρώμεϑα πρὸς τὸν βίον ὑττομνήμασιν τῆς cvge- 
βείας xal τῶν ἀνϑρωπίνων ἐπιτηδευμάτων, τήν τε ἑβδόμην τῶν 

PAMWLat zx 

1 ταῦτ᾽ ἀναιροῦνται Coni. μὴ] μὴ A μὴ τὸ Μ — 3:9] τὸ P — 4 αὖ- 
&uv] ἄγειν ΑΜ — ad τοῦτο i. marg.: yo τοῦτο μὲν οὖν οὐχ ἂν αὐτοὶ παϑεῖν 
ἐθέλοιεν ὃ, βιάζονται αὶ 6 ὁσίουσ  1᾿ἀνοσίοισ  καταλύοιεν] κατα- 
λυϑεῖεν P χαταλύοιντο τόδ᾽ τὸ δ᾽ codd.  ó'om. AMW — σχοπήσω- 
μεν AM et ex corr. P σχοπίσωμεν W consideremus Lat 8. ἀνθρώποισ AMW 
9 μεγίστων ἀγαϑῶν Ῥ μέγιστον ἀγαϑὸν AMW πέφυχεϊ! πέφηνεν ἡ AMW 
apparuit Lat προστασία] continentia Lat 10 ἀκύρουςϊ ἀκοῦσαι W 12 oi] 
εἰ Μἅ τινὰ AM τινεσ ἔδοτε] e2ote P παραιρούμενοι ex. παραινού- 
μεροι COrT. À 14 rovrov] uestra Lat 15 πάλαι! πᾶσαν W 16 Zr. non 
placet ἀρχεῖ τὸ] ἀρκεῖται W 11 ἀλλὰ Ὗ δὲ M et ex corr. ἃ 
18 λαμπρῶσ!, Gc ex ὧν corr. uid. A [19 ἀχολύτωσ P — 20 z«l] z&v coni. 
χαϑ᾽ ἑαυτό AM δείξειεν P 21 πρὸς] προ PW 22 εἰ] ἀε W τεὶ 
δὲ AM 238 χαὶ τῇ πάντα tr. 24 συνήϑει!] συνήϑη P σωζούση AM ζούση 
W salutari Lat συνχαϑοσιωμένα P οὔτ᾽ W 
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ἡ μερῶν ἀνίεμεν τῇ μαϑήσει τῶν ἡμετέρων ἐϑῶν καὶ νόμου, μελέτην 
ὥστιερ ἄλλου τινὸς χαὶ τούτων ἀξιοῦντες εἶναι δι᾿ ὧν οὐχ ἅμαρ- 
τησόμεϑα. καλὰ μὲν οὖν, ἐὰν ἐξετάζῃ τις καὶ καϑ᾿ αὑτὰ τὰ ἔϑη, 41 
"γαλαιὰ δ᾽ ἡμῖν, nav μή τισιν δοχῇ, ὥστ᾽ αὐτῶν καὶ τὸ τοῦ χρόνου 
τιμητὸν δυσατιοδίδαχτον εἶναι τοῖς ὁσίως τιαρειληφόσιν xal διαφυ- 
λάττουσιν. τούτων ἡμᾶς ἀφαιροῦνται χατ᾽ ἐπήρειαν, χρήματα μὲν 40 
ἃ τῷ Oe) συμφέρομεν ἐπώνυμα διαφϑείροντες καὶ φανερῶς ἵερο- 
συλοῦντες, τέλη δ᾽ ἐπιτιϑέντες χὰν ταῖς ἑορταῖς ἄγοντες ἐπὶ διχα- 

στήρια χαὶ τιραγματείας ἄλλας, οὐ χατὰ χρείαν τῶν συναλλαγμά- 

των, ἀλλὰ xov. ἐπήρειαν τῆς ϑρησχείας, ἣν συνίσασιν ἡμῖν, μῖσος 
οὐ δίχαιον οὐδ᾽ αὐτεξούσιον αὐτοῖς τιεττονϑότες. ἡ γὰρ ὑμετέρα 46 
χατὰ ττάντων ἀρχὴ γενομένη μία τὴν μὲν εὔνοιαν ἐνεργὸν τὴν δὲ 
δύσνοιαν ἄνδργον τιοιεῖ τοῖς τὸ τοιοῦτον ἀντ᾽ ἐχέίνου στιροαιρουμέ- 

γοις. ταῦτ᾽ οὖν ἀξιοῦμεν, ὦ μέγεστε᾽,2γρίτεπια, μὴ καχῶς πάσχειν 
μηδ᾽ ἐπηρεάζεσθαι μηδὲ χωλύεσϑαι τοῖς ἔϑεσι χρῆσϑαι τοῖς ἧμε- 
τέροις μηδ᾽ ἀφαιρεῖσθαι τῶν ὄντων μηδ᾽ ἃ μὴ βιαζόμεϑα τούτους 
ὑχιὸ τούτων βιάζεσθαι" xal γὰρ οὐ δίχαια μόνον ἐστίν, ἀλλὰ xci 
ὑφ᾽ ὑμῶν δεδομένα τερότερον. ἔτι xci δυναίμεϑ᾽ ἂν πολλὰ δό- 45 
γματαὰ τῆς συγχλήτου χαὶ τὰς ἐν τῷ Καπετωλίῳ χειμένας δέλτους 
ὑγχγεὲρ τούτων ἀναγινώσχειν, ἃ δῆλον μὲν ὡς μετὰ σπιεῖραν τῆς ἧμε- 
τέρας εἰς ὑμᾶς πίστεως ἐδόϑη, κύρια δὲ xav εἰ μηδενὸς ὕτταρξιν 
ἐχαρίσασϑε. σχεδὸν γὰρ οὐ μόνοις ἡμῖν ἀλλὰ πᾶσιν ἀνϑρώποις 49 
τὰ μὲν ὄντα φυλάξαντες, μείζω δὲ τῶν ἐλτεισϑέντων τιροσϑέντες 
εὐεργετεῖτε τῷ χρατεῖν, xoi δύναιτ᾽ ἂν τις ἐπεξιὼν τὰς ἑχάστων 

εὐτυχίας, ἃς δι᾿ ὑμῶν ἔχουσιν, ἀττερίλητιτον zoujcat τὸν λόγον. 

17 t 

PAMWLat 
1 «visusv|i. marg. yg. ἀνεῖμεν αὶ νόμων W μελέτην] ed. pr. μελέτη 

codd. — 2 sivc. ἀξιοῦντεσ tr. P δι᾽ om. AMW | ov P 4 δὲ AMW 
δοχεῖ AM δοκεῖν W ὥστε M et ex corr. ἃ τὸ] cj τοῦ χρόνου) 

, . - * , ES , -« αἱ e 

χρόνῳ coni. 9 τιμῆ τὸ δυσαπόδεχτον εἶναι W | 6 ἐπηρίαν Ρ ἢ ἃ] exeo 
M δΣἑιαφϑείροντες διαρπάξζοντεσ AMW rapientes Lat ἱεροσυλοῦντεσ τέλη, 
τεῦ τέ l ras. A . 8 ób W ἐπιϑέντεσ AMW χαν] zd] W 9 πραγμα- 
τίασ P χρίαν P — ovvaAayueatov P 10 zv] zv καὶ W συνίσασειν P 
συνήσασιν 12 δὲ οτη. 18 ἄνεργο»] ἀεργὸν AMW τὸ om. W — 15 μηδὲ 
AMW ἐπερεάζεσϑαι μηδὲ κωλύεσθαι om. W — 16 μὴ δὲ ἀφαιρεῖσθαι 

A 18 ἔτι ἐστι δυναίμεθ᾽ ἄν] δυνάμεϑα ΑΜ δυνάμεϑαη 19 χαπέ- 
τωλέω (s. m. rec.) αὶ 20 & δῆλον] ἄδηλον P ἡμετέρασ, 5 ex v corr. P 
21 χύρια — 22 ἐχαρίσασϑε] et si nullatenus fideles uobis apparuissemus, de- 

berent tamen firma esse quae donastis Lat «Gr sig μηδὲν χρησίμοις ὑπάρ- 

ξασιν olim conieci Hermes XI 479 ὑπαρξιν»} ὑπάρχοντοσ AM. ὑπάρξαντοσ 
Ww 23 τὰ μένοντα P φυλάξαντες! ἐφυλάξασϑε W 24 τῷ] τὸ P 
25 ἔχωσιν Ῥ 



19 ANTIQ. IUD. XVI 50—58 (II. 4. 5) 

80 ἵνα μέντοι xal διχαίως ἁττάντων αὐτῶν τυγχάνοντας ἑαυτοὺς ἐπι- 

δείξωμεν, ἀρχεῖ τιρὸς παρρησίαν ἡμῖν τὰ πρότερον σιω:τήσασιν τὸν 
51 βασιλεύοντα νῦν ἡμῶν xci σοὶ πιαραχαϑεζόμενον εἰπεῖν. ᾧ σπεοέα 

μὲν εὔνοια τερὸς τὸν ὑμέτερον οἶχον τεαραλέλειπται; ττεοέα δὲ τείστις 
ἐνδεής ἐστιν; τίς δὲ οὐ νενόηται τιμή; ποία δὲ χρεία μὴ εἰς τερῶ- 
TOY δρᾷ; τί δὴ κωλύει xai τὰς ἡμετέρας χάριτας τῶν εἰς τοσούτων 

εὐεργεσιῶν ἀριϑμὸν εἶναι; χαλὸν δ᾽ ἴσως μηδὲ τὴν τοῦ πατρὸς 
Ἀντιπάτρου παραλιτεεῖν ἀνδραγαϑίαν ἀμνημόνευτον, ὃς εἰς 41- 
γυττον εἰσβεβληχότος Καίσαρος δισχιλίοις ὁπλίταις βοηϑήσας οὔτ᾽ 
ἐν τοῖς κατὰ γῆν ἀγῶσιν οὔϑ᾽ ὅτε νεῶν ἔδει δεύτερος ἐξητάζετο. 

δῷ χαὶ τί δεῖ λέγειν, ὅσην ἐχεῖνοι ᾿ταρέσχον δοττὴν τῷ τότε καιρῷ xai 
πόσων xci τίνων δωρεῶν ὑττὸ Καίσαρος ἠξιώϑησαν xa^ ἕνα, δέον 

ἀναμνῆσαι τῶν ἐπιστολῶν, ἃς ἔγραψεν τότε Καῖσαρ vi συγχλήτῳ, 
δάχαὶ ὡς δημοσίᾳ τιμὰς xal πολιτείαν ἔλαβεν ᾿ΑἸντίπατρος; ἀρχέσει 

γὰρ ταῦτα τὰ τεχμήρια τοῦ xal τὰς χάριτας ἡμᾶς xor? ἀξίαν ἔχειν 
zal zaQ& σοῦ τὸ βέβαιον αὐτῶν αἰτεῖν, τταρ᾽ οὗ xal μὴ τιρότερον 
δοθείσας ἦν ἐλπίσαι τὴν τοῦ βασιλέως πρὸς ὑμᾶς διάϑεσιν καὶ 

55 τὴν ὑμετέραν πιρὸς αὐτὸν ὁρῶσιν. ἀτταγγέλλεται δ᾽ ἡμῖν ὑπὸ τῶν 
ἐχεῖ Ιουδαίων, ὡς μὲν ἐπέβης τῆς χώρας εὐμενής, ὡς δὲ ἀπέδωχας 

τῷ ϑεῷ τέλεια ϑύματα τιμῶν αὐτὸν ἐπὶ τελείαις εὐχαῖς, ὡς δὲ 
56 τὸν δῆμον εἱστίασας xai τὰ σπταρ᾽ ἐχείνου ξένια τεροσήχω. ταῦτα 

γὰρ “πιἄντα xai ἔϑνει xal τιόλει τερὸς ἄνδρα τοσούτων ἐτειστατοῦντα 
χιραγμάτων δεξιώματα zal σύμβολα φιλίας χρὴ δοχεῖν, ἣν ἀπέδω- 
χας τῷ Ἰουδαίων ἔϑνει τῆς Ἡρώδου προξενούσης αὐτὴν ἕστέας. 

57 τούτων ὑπομιμνήσχοντές σὲ χαὶ αὐτοῦ τοῦ παρόντος xal συγκαϑε- 
ζομένου βασιλέως ἠξιώχαμεν :τεριττὸν οὐδέν, ἃ δ᾽ αὐτοὶ δεδώχατε 
ταῦϑ᾽ ὑπ᾿ ἄλλων μὴ περιιδεῖν ἀφαιρουμένους." 

58 5. Τοιαῦτα uiv τοῦ Νιχολάου διελθόντος ἐγένετο οὐδεμία 

Qt [o9] 

PAMWELat 
3 εἰπεῖν — ὑμέτερον om. W 9] óc P 4 παραλέλειπταισ W 

ποία — ὃ τιμή om. W 5 πρῶτον] προῦπτον M. yg προῦπτον i. marg. A 
6 ad τῶν i. marg. yg τῶν τοσούτων εὐεργεσιῶν εἰσ ἀριϑμὸν εἶναι Α εἰσ 
τοσοῦτον W εἰς rovrov Coni, 1 χαλὸν] δίκαιον W 8 παραλειπεῖν P 

εἰς om. W 9 saga siieua A 10 οὔτ᾽ ὅτε P 11 παρέσχον] profecit 
Lat 12 z«9' ἕνα] x«9' ἕν AM ἄνωϑεν W 13 ὑπομνῆσαι W 15 τὰ 
om. W 16 πρότερον μὴ tr. W 17 ὑμᾶς] ἡμᾶσ PAM 18 i. marg. yo 
ἀπήγγελται ΑΜ δὲ AMW ὑμῖν ΔΜ 20 ἐπὲ τελείαις] Cocceji ἐπιτελείαισ 
codd. 291 ἱστίασασ P ἑστιάσασ  ξένεια Ρ 22 ἔϑνεϊ ἐν ἔϑνε ΡΟ πόλεισ 

W 25 συνχαϑεζομένου P 20 ἃ δ᾽ dA! P ἃ δὲ E. 21 ταῦτ᾽ PW ταῦτα 
E ἀφαιρούμενα E 28 μὲν] δὲ AMW, om. E διεξελϑόντοσ E ἐγέ- 

γετο)] ἐγένετο μὲν AMWE 

Qt 

10 
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τῶν Ἑλλήνων ἀντιχατάστασις" οὐδὲ γὰρ ὡς ἐν διχαστηρίῳ «τερὶ 
vOv προχειιιένων διελάμβανον, ἀλλ᾽ ἦν ἔντευξις ὧν ἐβιάζοντο. χἀ- 59 
χείνων ἀτιολογία μὲν οὐδεμία τοῦ μὴ ταῦτα στοιεῖν, τιρόφασις δέ, 
ὡς τὴν χώραν αὐτῶν νεμόμενοι τιάντα νῦν ἀδιχοῖεν. οἱ δὲ ἐγγενεῖς 
τὲ αὑτοὺς ἐδείχνυσαν wav τῷ τὰ οἰχεῖα τιμᾶν μηδὲν λυτιοῦντες οἱ- 
χεῖν. συνιδὼν οὖν ᾿1γρίτιπιας βιαζομένους ἀτιεχρένατο ταῦτα" διὰ 60 
μὲν τὴν Ἡρώδου πρὸς αὐτὸν εὔνοιάν τε xci φιλίαν ἕτοιμος εἶναι 
γᾶν ὁτιοῦν χαρίζεσθαι ᾿Ιουδαίοις. ἃ δὲ ἀξιοῦσιν χαὶ xaJ! αὑτὰ 
δίκαια δοχεῖν" ὥστ᾽. εἰ μὲν ἐδέοντο xai τιλειόνων, οὐχ ἂν ὀχνῆσαι 
τά y& μὴ λυποῦντα τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν τιαρασχεῖν. ἐπεὶ δὲ ἃ zai 
γερότερον εἰλήφασιν ἄχυρα μὴ γενέσϑαι, βεβαιοῦν αὐτοῖς ἀνεττηρεά- 
στοις ἐν τοῖς οἰχείοις διατελεῖν ἔϑεσιν. τοιαῦτα εἰπὼν διέλυε τὸν 61 

σύλλογον. Ἡρώδης δὲ :τροσεστὼς χατησ:τάζετο καὶ τῆς εἰς αὐτὸν 
διαϑέσεως ὡμολόγει χάριν. ὃ δὲ χαὶ εἰς ταῦτα φιλοφρονούμενος 
ἴσον αὑτὸν πταρεῖχεν ἀντεμτυλεχόμενος καὶ χατασπαϊόμενος. χαὶ 02 
τότε μὲν ἀνεχώρησεν" ἀπὸ δὲ Σάμου τιλεῖν ὃ βασιλεὺς ἐτε᾿ οἴχου 
διέγνω καὶ τὸν ᾿“γρίτετιαν τταραιτησάμενος ἀνήχϑη, κατάγεται δ᾽ 
εἰς Καισάρειαν οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις τινευμάτων ἐπιιτηδείων 
τυχών. χαἀχεῖϑεν ἐλϑὼν εἰς Ἱεροσόλυμα συνήγαγεν ἐχχλησίαν εἀν- 
δημον" ἣν δὲ πολὺς x&z τῆς χώρας ὄχλος. ὃ δὲ παρελϑὼν amo-623 
λογισμόν τὲ τῆς ὅλης ἐχδημίας ἐποιήσατο χαὶ τὰ soi τοὺς lov- 
δαέους, ὅσοι xarà τὴν ᾿“Τσίαν ἦσαν. ὡς δι᾿ αὐτὸν ἀνεπηρεάστως 

εἰς τὸ λοιπὸν ἕξουσιν διηγήσατο. τό τε σύμπαν ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις θ4 

χαὶ τῇ διοικήσει τῆς ἀρχῆς [ὡς] οὐδενὸς τταραλείστοιτο τῶν ἐχείνοις 

PAMWELat 
2 Ἔην} ἡ W ὃ *ó ἀπολογία coni. 4 Ἐνεμώμενοι P εὐγενεῖσ PW 

ὃ αὐτοὺσ PMW λοιποῦντεσ A! — 6 i marg. V Lat συνειδὼ P — ov- 
vuv δὲ ὃ ἀγρίππασ βιαζόμενοσ E — 8 “ὁτοιοῦν  χαρίσασϑαι E ἃ δὲ] 
om. AMWE tamen haec quae Lat — *z«9' αὐτὰ PM 9 ἔδίχαια] δὲ δίχαια 
W — 10 μὴ μὴν P λοιποῦντα AM ἐπεὶ δὲ — 11 ysvíc9«u] sed quoniam 
haec et prius acceperunt infirma fieri nullatenus concedo Lat ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ 

P ἔδει 0 E — 11 *moóregov] πρῶτον Ν Ἐγεγενέσϑαι W —— aegre deside- 
ratur uerbum regens διὸ ante βεβαιοῦν add. E ἀνεπηρεάστουσ WE 
12 ταῦτα E διέλυσε WE 18 προεστὼσ PA'W εἰς] πρὸ WE 14 ó — 
16 ἀνεχώρησεν om. E 15 αὐτὸν codd. 16 ἀνεχώρησεν] discesserunt Lat 
ἀνεχώρησεν ἀπὸ λέσβου AMW i. marg. V7 Lat ἀπὸ δὲ Σάμου om. WE 
Lat ó] δ᾽ (δὲ E) ὁ WELat 11 διεγνωχὼσ E δὲ AMWE 21 ἀποδη- 

uias WE 23 διηγήσατο — 14,1 φόρων] narrauit etiam quae felicitas uel 
gubernatio principatus sui eis profuissei nec non et. quartam partem fiscalium 

Lat *émi ταῖς εὐτυχίαις melius p. 14, 1 ante ἀγαλλόμενος ponetur addita 
copula; certe sententiae ordo turbatus est 24 *za«l] zcv coni.  *og om. P 
οὐδὲν παραλείποι τῶν E παραλίποιτο AM ἄρα λείποιτο Holwerda 
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συμφερόντων, ἀγαλλόμενος τὸ τέταρτον τῶν φόρων ἀφίησιν αὐτοῖς 
θῦ τοῦ :ταρεληλυϑότος ἔτους. οἱ δὲ καὶ τῷ λόγῳ xal τῇ χάριτι δεδη- 

μαγωγημένοι μετὰ τελείστης χαρᾶς ἀτπτήεσαν :ττολλὰ ἀγαϑὰ συνευ- 
χόμενοι τῷ βασιλεῖ. 

66 ΠΙ|.1. Προύβαινε δ᾽ ἀεὶ τὰ κατὰ τὴν στάσιν τῆς οἰχίας καὶ 5 
χαλεπωτέραν ἐλάμβανε τὴν ἐπίδοσιν, ἀντιμεταλαβούσης uiv ὥστεερ 
ἐχ χληρονομίας τὸ χατὰ τῶν νεανίσχων μῖσος τῆς Σαλώμης καὶ 

ztàv ὅσον εὐδοχιμήχει χατὰ τῆς μητρὸς αὐτῶν εἰς ἀπόνοιαν zal 
ϑράσος λαμβανούσης μηδένα τῶν ἐξ ἐχείνης καταλιπεῖν, ὃς δυνή- 

67 σεται τιμωρῆσαι τῷ ϑανάτῳ τῆς δι᾿ αὐτὴν ἀνῃρημένης, ἐχόντων 10 
δέ τι xal τῶν νεανίσχων ϑρασὺ xal δύσνουν εἰς τὸν γεγεννηχότα 
μνήμῃ τε τῆς μητρὸς οἷα πάϑοι τταρὰ τὴν ἀξίαν xol τῇ τοῦ χρα- 

08 τεῖν ἐπειϑυμίᾳ. “τάλιν ve τὸ καχὸν ὅμοιον ἐγεγόνει τοῖς τερώτοις, 
βλασφημίαι μὲν ἐξ ἐχείνων εἴς τὲ τὴν Σαλώμην xol τὸν Φερώραν, 
χαχοήϑειαι δὲ τούτων εἰς τὰ μειράχια xol μετὰ πραγματείας ἔτπει- ἰδ 

609 βουλή: τὸ μὲν γὰρ μῖσος ἴσον ἣν ἐξ ἀλλήλων, ὃ δὲ τρόπος τοῦ 
μισεῖν οὐχ ὅμοιος" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐν τῷ φανερῷ λοιδορηϑῆναι xal 
πτροσονειδίσαι τεροτιετεῖς εὐγενὲς ὑπὸ τῆς ἀττειρίας οἰόμενοι vC τῆς 

ὀργῆς ἀνυττόστολον, οἱ δ᾽ ov τὸν αὐτὸν τρόττον, ἀλλὰ τεραγματιχῶς 
χαὶ χαχοήϑως ἐχρῶντο ταῖς διαβολαῖς, τιροέλχοντες ἀεὶ τὰ μει- 30 
ράχια x«l τὸ ϑρασὺ χαταλογιζόμενοι βίαιον ἔσεσϑαι τιρὸς τὸν γε- 

ΤῸ γεγννηχότα. τὸ γὰρ οὐχ αἰδεῖσθαι ταῖς τῆς μητρὸς ἁμαρτίαις οὐδ᾽ 

οἴεσϑαι δίχαια τταϑεῖν ἐχείνην ἄσχετον εἶναι πιρὸς τὸ μὴ τὸν αἴτιον 
ΤΊ δοχοῦντα τιμωρήσεσϑαι xci δι᾿ αὐτοχειρίας. τέλος οὖν ἀνεπλήσϑη 

πᾶσα ἡ πόλις τῶν τοιούτων λόγων χαὶ χαϑάττερ ἐν τοῖς ἀγωνίσ- 35 
μασιν ἠλεεῖτο uiv v τῶν μειραχίων ἀπειρία, χατίσχυεν δὲ ἡ τῆς 
Σαλώμης ἐπιμέλεια καὶ τεαρ᾽ αὐτῶν ἐχείνων τὰς ἀφορμὰς τοῦ μὴ 

72 ψευδῆ λέγειν ἐλάμβανεν. οἱ γὰρ οὕτως ἀχϑόμενοι τῷ ϑανάτῳ τῆς 

ἃ 66 — bell. Iud. I 44 sq. 

PAMWELat Zonaras I p. 455. 

1 *ró] τε τὸ ed. pr. 2 Ἐχαὶ τῆ χάριτι καὶ τῶ λόγω tr. W 3 ἀπή- 
εσαν χαρᾶσ tr. WE. ἐπευχόμενοι E 5i. marg. VII Lat —. 6 WE 
ἀεὶ] αὐτῷ E 7 xal πᾶν — 9 λαμβανούσης] et sumpsisset de matris eorum 
morte audaciam Lat Ἐ εὐδοκημήχει P. εὐδοκιμήχει, κει ex σεὶ corr. uid. A 
εὐδοκίμει Μ 58 κατὰλειπεῖν Ρ δυνήσαιτο W 10 d&' αὐτὴν om. AMW 
11 ϑρασὺν PA' — *yeyevgzóta Ρ 13 τε om. Lat τὸ om. E. 14 Ἐμὲ») 
αἱ ubv P ἘφορώρανῬ — 15 χαχοήϑει" ai P χαχοήϑεια AME πραγματίασ P 

19 τὸν αὐτὸν] τοιοῦτον W (ali Lat 120 προσέλχοντεσ AMWE seducentes 
Lat 21 *yryevgzóva P 22 οὐδὲ E 24 τιμωρήσασϑαι PME, fort. recte 
ἀπεπλήσϑη E 20 "ηἡλέειτω (accentus eras.) P ἡἠλέητο κατίσχυε MWE et ex 
corr.PA  *4' W et(testev. H) A. 27*rob om.P  28*oi]ovP  *az9ou£vo P 



τὸ 
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χουν ἐλεεινὴν μέν, ὥσττερ ἦν, ἀποφαίνειν τὴν χαταστροφὴν τῆς 
μητρός, ἐλεεινοὺς δὲ αὐτούς, οἱ τοῖς ἐχείνης φονεῦσιν ἀναγχάζονται 

συζῆν xal τῶν αὐτῶν μεταλαμβάνειν. 
2. Ταῦτα προΐει μειζόνως καιρὸν ἐχούσης τῆς στάσεως ἐν 

ἀποδημίᾳ τοῦ βασιλέως. ὡς δ᾽ ἐπανῆλθεν Ἡρώδης καὶ τῷ τελήϑει 
διελέξατο, χκαϑὼς “τροειρήχαμεν, τιροσέειτετον εὐθὺς οἱ λόγοι τταρά 
τὲ τοῦ Φερώρα xal τῆς Σαλώμης μέγαν αὐτῷ τὸν κίνδυνον εἶναι 
τὸν πιαρὰ τῶν νεανίσχων ἀνάφανδα δια:τειλουμένων, ὡς οὐχ ἀνέ- 
ξονται μὴ τισάμενοι τῆς μητρὸς τὸν φόνον. προσετίϑεσαν δ᾽ 
zai ὡς ταῖς τιαρ᾽ -doycháov τοῦ Κατικάδοχος ἐλτείσιν ἐτεανέχοιεν, 
ὡς OU ἐχείνου πρός τε Καίσαρα ἀφιξόμενοι xal κατηγορήσοντες 
τοῦ ττατρός. Ἡρώδης δὲ ἐτετάρακτο μὲν εὐθὺς ἀχούσας τοιούτων, 
ἐξε"τέσεληχτο δὲ μᾶλλον, ὅτι χαὶ τῶν ἄλλων τινὲς ἀπήγγελλον, ἀνέ- 
χαμτύτε τῇ συμφορᾷ τά τὲ πιρῶτα χαταλογιζόμενος «G οὔτε τῶν 
φιλτάτων οὔτε τῆς στεργομένης αὐτῷ γυναιχὸς ὥνατο διὰ τὰς ἐγγι- 
γομένας ταραχὰς χατὰ τὴν οἰκίαν, τό T€ μαάλλον τοῦ σροσπέπτω- 
χότος ἤδη βαρὺ χαὶ μεῖζον ἐχείνων ὑπολαμβάνων ἐν συγχύσει τῆς 
ψυχῆς ἦν. τῷ γὰρ ὄντι πλεῖστα μὲν καὶ zag' ἐλπίδας τῶν ἔξωϑεν 
εἰς εὐτυχίαν αὐτῷ τὸ δαιμόνιον τιροσετίϑει, μέγιστα δὲ τῶν οἴχοι oi 
μηδὲ προσδοχώμενα δυστυχεῖν αὐτῷ συνέβαινεν, ἑκατέρου τεροϊόντος 
ὡς οὐχ ἂν τις φήϑη καὶ παρέχοντος ἀμφήριστον τὴν ὑπερβολήν, εἰ 
δέον τὴν τοσαύτην εὐτυχίαν τῶν ἔξωϑεν πραγμάτων E λάξασϑαι τῶν 
οἴχοι καχῶν, ἢ τοιοῦτο μέγεθος τῶν πιερὶ τοὺς οἰχείους συμφορῶν 
διαφυγεῖν ἐν τῷ μηδὲ τὰ τῆς βασιλείας ϑαυμαζόμενα χεχτῆσϑαι. 

3. ἸΤαρασσόμενος δὲ χαὶ διαχείμενος τὸν TQO;tOY τοῦτον ἐπὶ 
Ε΄ πέδοι. τῶν το ἢ ἕτερον ds yevóuevoy ἰδιωτεύοντι τταῖδα 

μητρός, ἐπειδὴ κἀχείνην καὶ “σφᾶς αὐτοὺς καχῶς ἔλεγεν, ἐφιλονεί- 

$1 — bell Tad. I A41. 

PAMWEDLat Zonaras I p. 43$. : 
1 Ἐἔλεγον W 8 δ᾽ ἑαὐτοὺσ A δὲ ἑξαυτοὺσ E — Ἐἐχείνοισ W — 5 *zgosi P 

6i marg. Il] Lat δὲ Ὲ 8 αὐτῶν E 9. "τὸν, o i ras. P cov W παρὰ] 
περὶ E ἀναφανδὸν AMWE 10 τισόμενοι E. ó' ἔτι] δὲ τὶ δὲ ΕΘ 11 Ἐἐλπί- 
σειν Ῥ χαππαδόχου E 13 ἘχατηγορήσαντεσΡ — 13 τετάραχτο WE τούτων 
E 14 ἀπήγγελον E — ἀνέχαμπτε) ἀνέχαμπτε δὲ ΑΜ χαὶ ἀνέχαμπτε  ἀνέ- 
καμπτὲ — 18 ὑπολαμβάνων) recordabatur autem priscas calamitates quod nec 

ucore priuatus seditione liberata domus eius fuisset, quae priorum grauiora et 
peiora pateretur Lat — 15 ὡς οὔτε] ὥστε Ρ 16 ἐγγενομένασ AM 11 οἰχείαν 

W  u&ALov] μέλλον MW 18 βαρὺ — ἐχείνων] βαρύτερον καὶ μεῖζον ἔσεσϑαι 
uir doctus ap. Hudson 19 τῶν ἔξωϑεν καὶ παρ᾽ ἐλπίδασ (καὲ om. W) tr. AMW 
21 προσδεχόμενα P προϊόντος] cod. Voss. teste Hau. προσιόντοσ codd. 
30 τῆς βασιλείας] βασίλεια  κχτήσασϑαι W —— 26 *ói] δὴ Hudson 

76 
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"προσήγετο xci τοῦτον ἐδόχει τιμᾶν, ἐχαλεῖτο δὲ ᾿Αντίπατρος, οὐχ 
ὥσπερ ἐν ὑστέρῳ xal τελέως ἡττηϑεὶς αὐτοῦ καὶ z&vv εἰς ἐχεῖνον 

79 ἀναφέρων, οἰόμενος δὲ παραιρήσεσϑαι τοῦ ϑράσους τοὺς ἐχ Ma- 
ριάμμης χαὶ μᾶλλον elg νουϑεσίαν τὴν ἐχείνων οἰχογνομῶν αὐτό. 
τὸ γὰρ αὔϑαδες οὐχ ἂν [εἴη] παρ᾽ αὐτοῖς, εἰ τοῦτο τεεισϑεῖεν, ὅτι 
μὴ μόνοις μηδ᾽ ἐξ ἀνάγχης ἢ διαδοχὴ τῆς βασιλείας ὀφείλεται. 

80 διὸ xal χαϑάττερ ἔφεδρόν τινα τὸν ᾿ΑἸντίπτατρον εἰσῆγεν οἰόμενος 
ὀρϑῶς προνοεῖν xal χατασταλέντων τῶν μειραχέων ἐξεῖναι εὐχαίρως 

81 χρῆσϑαι βελτίοσιν. τὸ δ᾽ οὐχ ὥσπερ ἐνόησεν ἀπέβη" τοῖς τε γὰρ 
“ταισὶν οὐ μετρίως ἐδόχει χεχρῆσϑαι τῇ τπιρὸς αὐτοὺς ἐττηρείᾳ, xai 

δεινὸς ὧν τὸν τρόπον ᾿Αντέπτατρος, ἐπειδὴ :ταρρησίας τινὸς τῆς οὐ 
τιρότερον οὔσης ἐλιτίδος ἀντεποιήσατο, μίαν ἔσχεν ὑπιόϑεσιν χαχοῦ 

τοὺς ἀδελφοὺς μὴ ππταραχωρεῖν τῶν πρωτείων, ἀλλ᾽ ἔχεσθαι τοῦ 
πατρός, ἤδη μὲν ἠλλοτριωμένου ταῖς διαβολαῖς, εὐμεταχειρίστου δ᾽ 
ὄντος εἰς ὅτιερ ἐσπουδάκει, 7t0ÀU χαλεπώτερον ἀεὶ γενέσϑαι τοῖς 

82 διαβεβλημένοις. σαν οὖν οὐ παρ᾽ αὐτοῦ μόνου οἱ λόγοι φυλατ- 

τομένου δι᾿ αὑτοῦ δόξαι τὰ τοιαῦτα χαταμηνύειν, ἀλλὰ μᾶλλον 

ἐχρῆτο συνεργοῖς τοῖς avvztózttoic xci διὰ τὴν εὔνοιαν τὴν πρὸς 
88 τὸν βασιλέα τειστευϑησομένοις αὐτὸ στοιεῖν. ἤδη δὲ πλείους ἐγε- 

γόνεισαν οἱ χἀχεῖνον ἐφ᾽ οἷς ἠλτείχει ϑερατεεύοντες xol τὸν Ἡρώ- 
δὴν ἐχ τοῦ δοχεῖν xav. εὔνοιαν τὰ τοιαῦτα λέγειν ὑπιαγόμενοι. καὶ 
τούτων πολυπροσώπως καὶ zi0TOGQ ἀλλ ̓ήλοις συναγωνιξομένων ἔτι 

S4xai μᾶλλον αἱ παρὰ τῶν μειρακίων ἀφορμαὶ ττροσεγίνοντο" χαὶ 
γὰρ xal δάχρυα πολλάχις ἦν xcv. ἐπήρειαν ὧν ἡτιμάξοντο xai τῆς 
μητρὸς ἀνάχλησις xci τὸν ππατέρα φανερῶς ἤδη τιρὸς τοὺς φίλους 

οὐ δίχαιον ἐλέγχειν ἐπτετήδευον, ἅτιερ ἅτεαντα καχοήϑως ὑττὸ τῶν 
γερὶ τὸν ᾿ΑἸντίπατρον καιροφυλαχούμενα χαὶ μειζόνως χερὸς τὸν 
Ἡρώδην ἐξαγγελλόμενα προύβαινεν οὐ uxor ἀγτερ) γαζόμενα τὴν 

I5 18 — bell. Iud. I 448. 

PAMWELatZonaras 1 p. 438 
2 πᾶν E 3 Ἐπαραιρῆσϑαι P. παραιρεῖσϑαι W περιαιρεῖσϑαι Hudson 

μαρίαμησ E 4 τὴν] τῆ P οἰχοδομῶν MW et ex corr. ἃ αὐτόν AMW 
5 οὐχ] οὐχ ἔτι Ἐ sbjom. PE παρ᾽ om.  θ μηδὲ WE Τ εἰσήγαγεν WE 

9 βελτίωσιν P δὲ ME et ex corr. A. 10 ἔπασιν Ρ 11 "τῆς! ἐχ τῆς 
Ernesti 12 ἐλπίδος om. E χαχοῦν AME affigere Lat 138 Ἐμὴ] καὶ μὴ 
ΑΜ ἔχεσϑαι E ἐνέχεσθαι PW ἀνέχεσϑαι AM I5 δόντοσ W — dl om. 
AM 16 ov] οὗτοι PW, om. E φυλαττόμενοι E 17 δι᾿ αὐτοῦ PA! διὰ 

rov ME et ex corr. A 18 ἐχρήσατο E ἀνυπόπτωσ (o in o corr. A) AM 

19 γεγόνασιν AM γεγόνεισαν W 22 πολυπροσώποισ zal πιστοῖσ ἀλλή- 
λων E ἔτι χαὶ] ἔτι AME — 23 Ἐπαρὰ om. PW προσεγένοντο E Ἐχαὶ 
γὰρ — 24 ἡτιμάζοντο om. ΡΝ 20 ἀνακλήσεισ Ἐ 21 Ἐχαιροφυλαχτούμενα 
W 28 ἐξαγγελόμενα E! 

10 

20 

25 
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τῆς oixíag στάσιν. ἀαχϑοόμενος yao o βασιλεὺς ταῖς διαβολαῖς χαὶ 
- , ^ - I , ptt } ^ M 

ταπεινῶσαι βουλόμενος τοὺς ἐχ τῆς Ἡαριάμμης μείζονα ἀεὶ 000€ 

τιμὴν ᾿Ἱντιπεάτρῳ τεαρεῖχεν, xci τέλος ἡττηϑεὶς ἐπεισήγαγε μὲν τὴν 
vr 

ἐχείνου μητέρα, Καίσαρι δὲ “τολλάχις γράφων zig αὐτοῦ zai ἰδίᾳ 
συνίστη σπουδαιότερον. yel; τίου VE μὴν ἀνιόντος εἰς τὴν Ῥώμην 
μετὰ τὴν διοίχησιν τῶν ἐπὶ τῆς -4aíag δεχαετῆ γενημένην, χελεύ- 
σας ἀπὸ τῆς Ιουδαίας xci συντυγχάνων μόνον τὲ τὸν dvvízarQoy 
ἐχεήγετο xal παρέδωκεν εἰς Ῥώμην ἀνάγειν μετὰ πολλῶν δώρων 
Καίσαρι φίλον ἐσόμενον. ὥστε ἤδη πάντα δοχεῖν i ἐχείνῳ χαὶ 

Bude: "αντάπασιν Ex τῆς ἀρχῆς τὰ μειράχια. 
IV. 1. Πρὸς μὲν ovv τιμὴν xci τὸ τιρῶτον εἶναι δοχεῖν zvti- 

γτάτρῳ προυχώρει τὰ χατὰ τὴν ἀποδημίαν" χαὶ γὰρ ἐν τῇ Ῥώμῃ 
χεᾶσιν ἐπιεσταλχότος Ἡρώδου τοῖς φίλοις διάσημος ἢν" ἤχϑετο δὲ 
τῷ μὴ παρεῖναι μηδὲ ἔχειν ἐξ εὐχαίρου ΝΣ ἀεὶ τοὺς ἀδελ- 

φούς, καὶ μᾶλλον ἐδεδοίκει μεταβολὴν τοῦ πατρός, εἴ τι xal xad. 
αὑτὸν ἀξιώσει ἐπιιειχέστερον εἰς τοὺς ἐχ τῆς αριάμμης φρονεῖν. 
ταῦτα δὲ δι᾿ ἐννοίας ἔχων ovx ἀφίστατο τῆς ἑαυτοῦ τιροαιρέσεως. 

ἀλλὰ χἀχεῖϑεν, ὅτε ἀνιάσειν τι καὶ τεαροξυνεῖν ἡλτειζεν τὸν ττατέρα 
χατὰ τῶν ἀδελφῶν, συνεχῶς ἐπέστελλεν, πρόφασιν μὲν ὡς ὑπέερα- 
γωνιῶν αὐτοῦ, τὸ δὲ ἀληϑὲς ἀφ᾽ ἧς εἶχεν [ἐν] φύσει χαχοηϑείας 
τὴν bàmíóm μεγάλην καὶ x«9^ ἑαυτὴν οὐσαν ἐμτιορευόμενος, ἕως 
εἰς τοῦτο τιροήγαγεν τὸν Ἡρώδην ὀργῆς xal δυσφημίας, ὡς ἤδη 
μὲν ἔχων δυσμενῶς τοῖς μειραχίοις, ἐν δὲ xaroxveiv εἰς τοιοῦτον 
ἐμβῆναι πάϑος, ὡς μήτ᾽ ἀμελῶν μήτ᾽ éx τιροτιετείας ἁμαρτάνοι. 
χρεῖττον ἡγήσατο τιλεύσας εἰς “Ῥώμην ἐχεῖ τῶν σταίδων χατηγορεῖν 
ztag& Καίσαρι. χαὶ μηδὲν αὑτῷ τοιοῦτον ἐπιτρέπειν, ὃ χαὶ διὰ 
μέγεϑος τῆς ἀσεβείας ὕτιοτιτον ἣν. ὡς δὲ ἀνῆλϑεν εἰς uv Ῥώμην. 

τ $ 90 — bell. Iud. I 452. ; 

PAMWELat Zonaras I p. 499 
2 τῆς om. E. μαριάμησ Ὲ *ucizova] yo μείζονα ἢ πρὸσ τιμήν i. marg 

A ἀεὶ πρὸς om. 8 ἐπεισήγαγε μὲν] ἐπεισήγαγεν PWE.— 5 'Aygizxov — 
ἀνιόντος] ἀγρίππου τέ μὴν (τέ i. ras. corr. A) ἀγνιόντοσ AM ἀγρίππα γε μὴν 
ἀνιόντοσ E ἀγρίππα μὲν οὖν ἀνιόντι PW 6 γενομένην E 8 *éngyc- 
γετο AMW *avayaysv ΔΜ. 9 *gliov Α 12 δώιμηι A 14 μηδ᾽ 
E ἀεὶ om. E 16 ἀξιώσειεν AMWE μαριάμησ E 17 τῆσ αὐ- 
τοῦ ΑΜ 18 Ἐχάκεῖϑεν)] χεῖϑεν P ὅτε ἀνιάσειν ti) ὅτι ἀνιάσειν καὶ ὅτι 

AM ὅτι ἀνιάσειν E παροξύνειν codd, corr. Bekker 20 ἐν spurium 
χαχοηϑίασ P 21 xci om. PW καϑαυτὴν AM 22 δυσφημίας] furoris 
Lat δυσϑυμίας Cocceji 23 ἔχειν AMWELat ἐν] ἕν AM δὲ] δὲ τῷ ed. 
pr. 24 ὡς] óc δὲ ΑΜ. αμελῶν, ὧν i. ras. A μήτ᾽ x] ed. pr. μήτε χαὶ 
PW μήτε ΑΜ 28 "εὶς om. A. 26 αὐτῶ PMW χαὴὶ κἀν coni. 21 "άπὴλ- 

Sev coni. ἀπελϑὼν Zon ἔτὴν om. AM 
losephus IV. 2 

δῦ 
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ἐγένετο uiv μέχρι τῆς ᾿Α΄χυληίας πόλεως Καίσαρι συντυχεῖν &cetyó- 
μενος, ἐλθὼν δ᾽ εἰς λόγους zal χαιρὸν αἰτησάμενος ἐπὶ μεγάλοις 
οἷς ἐδόχει δυστυχεῖν τταρεστήσατο μὲν τοὺς παῖδας, Ττιᾶτο δὲ τῆς 

ἀ:τονοίας xci τῆς ἐτειχειρήσεως, ὡς ἐχϑρῶς ἔχουσιν ἅπαντα τρόττον 

ἐσπουδαχότες [μισεῖν] τὸν ἑαυτῶν πατέρα μιεταχειρίσασϑαι xal τὴν 
βασιλείαν ὠμοτάτῳ τρόπῳ πιαραλαβεῖν᾽ ὃ δ᾽ οὐδὲ ϑνήσχων ἐξ 
ἀνάγχης μᾶλλον ἢ χρίσει “ταραδοῦναι τῷ διαμείναντι πρὸς αὐτὸν 
εὐσεβεστέρῳ παρὰ Καίσαρος ἐξουσίαν ἔχοι. τοῖς δ᾽ οὐχ ὑπὲρ τῆς 

ἀρχῖς τὸ τιλέον, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ταύτης στεροῖντο xci τοῦ ζῆν ἐλάττων 
λόγος, εἰ μόνον ἀποχτεῖναι τὸν “τατέρα δυνηϑεῖεν" οὕτως ἄγριόν 
τι καὶ μιαρὸν ἐντετηχέναι ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν μῖσος. καὶ ταύτην 
τὴν ἀτυχίαν αὐτὸς ἐχ μαχροῦ φέρων ἀναγχασϑῆναι νῦν ἐξηγεῖσϑαι 
Καίσαρι χαὶ μιαίνειν αὐτοῦ τὰς ἀχοὰς τοιούτοις λόγοις. χαίτοι 

τί μὲν εἴησαν παϑόντες ἐξ αὐτοῦ δυσχερές; ἐτὶ τένι δὲ μέμφονται 
βαρὺν ὄντα; zc δ᾽ οἷόν τε xai δίχαιον ἣν αὐτὸς ἐχτήσατο ττολλοῖς 
σπιόγνοις χαὶ κινδύνοις ἀρχήν, ταύτης ovx EGY χύριον εἶναι χρατεῖν τὲ 
zai διδόναι τῷ xar! ἀξίαν; ὡς τοῦτό γε μετὰ τῶν ἄλλων ἀϑλον 
εὐσεβείας ἐχτίϑεται τῷ μέλλοντι πρὸς τὸν “τοτὲ γενήσεσϑαι τοι- 
oUt( τὴν ἐπιμέλειαν, ἅτε xal τῆς ἀμοιβῆς τοσῆσδε οὔσης ἐπιτυγ- 
χάνειν. ὅτι δὲ μηδὲ εὐσεβὲς αὐτοῖς ὑττὲρ τούτου :τολυτεραγμονεῖν, 
εὔδηλον" ὃ γὰρ ἀεί τι ττερὶ τῆς βασιλείας ἐνθυμούμενος συγχκατα- 
λογίζεται τὸν ϑάνατον τοῦ γεγεννηχότος, μεϑ᾽ ὃν ἄλλως οὐχ ἔστιν 
τὴν ἀρχὴν “ταραλαβεῖν. αὐτὸς δ᾽ ὅσα βασιλευομένοις xal βασιλέως 

PAMWELat Zonaras I p. 4939. 
2 *2190v — 5 δυστυχεῖν] tempore apto de maaimis suis calamitatibus 

intimauit Lat δὲ AM * μεγάλοις] μεγάλου P 3 *oic δοχεῖ PW δδὺυσ- 

τυχεῖ»] συνδυστυχεῖν PW συντυχεῖν E yo ἐντυχεῖν i. marg. A ῃτιᾶτο] codd. 
cum Zon ἠτιάσατο cod. Busb. E ἃ ὡς — ὃ μεταχειρίσασϑαι) quod festi- 
nassent patrem suum perimere Lat ἔχουσι πάντα AM 9 μεταχειρί- 

σασϑαι] καὶ μεταχειρίσασϑαι ed. pr. ὥστε διαχειρίσασϑαι αὐτὸν E θ ὃ δὲ 
— 8 ἔχοι] dum ipse licentiam haberet non necessitate sed recto iudicio tra- 
dere regnum permanenti filio circa paternam pietatem, quam a caesare perce- 

pisset, ut quem uellet sibi successorem relinqueret Lat 8 δὲ AM 9 post 
πλέον excidisse uid. uelut ἡ σπουδή ἔλαττον λόγον PW 11 μῖσος om. 
AM 12 ἐξηγεῖσϑαι] ἐχδιηγεῖσϑαι AM — 15 βαρύνοντα Ὗ οἷόν τεὶ οἴονται 
W eis uideretur Lat 16 πόνοις] zoovou PW r£] ras. 2 litt. A, om. M 
11 óc — 20 ἐπιτυγχάνειν] nam. hoc inquit praemium cum aliis iustitiae donis 
existit, si meritis quisquam gratiam (om. cod. Berol) praecedentem  mulca- 
uerit et talem diligentiam habuerit, ut retributione tanta dignus existat Lat 
ἄϑλων PA'W 18 ἐχτίϑεσθαι AM πρὸς τὸν] om. AM πρὸς αὐτὸν coni. 

19 ἅτε --- ἐπιτυγχάνειν corrupta 21 εὐθυμούμενοσ W — 23 παραλαβεῖν 
τὴν ἀρχήν tr. AM δ᾽ σαὶ deest praedicatum uelut δίδοται 

10 
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»“αισὶν οὐχ ὑστέρησεν μέχρι νῦν ἀποδιδούς, οὐ χόσμον, οὐχ ὑτεηρε- 
σίαν, οὐ τρυφήν, ἀλλὰ xal γάμους τοὺς ἐπισημοτάτους τεαρεσχῆ- 
σϑαι, τῷ μὲν ἐκ τῆς ἀδελφῆς, ᾿ἡλεξάνδρῳ δὲ τὴν ᾿ρχελάου τοῦ 
βασιλέως ϑυγατέρα συνοιχίσας, τὸ δὲ μέγιστον οὐδ᾽ ἐτεὶ τοιούτοις 
ἣν εἶχεν ἐξουσίαν ταύτῃ xar αὐτῶν χρησάμενος ἀγαγεῖν ἐπὶ τὸν 
χοινὸν εὐεργέτην Καίσαρα, xci πιαρελόμενον αὑτοῦ πᾶν, ὅσον ἢ 
γατὴρ ἀσεβούμενος ἢ βασιλεὶς ἐπιβουλευόμενος δύναται, χρίσεως 
ἰσοτιμίᾳ τταρεσταχέναι" δεήσει μέντοι μὴ τεαντάτεασιν αὐτὸν ἀτιμώ- 
ρητὸν γενέσϑαι μηδ᾽ ἐν τοῖς μεγίστοις φόβοις χαταζῆν, οὐδ᾽ ἐκείνοις 
λυσιτελοῦντος ἐφ᾽ οἷς ἐνεϑυμήϑησαν ὑρᾶν τὸν ἥλιον, εἰ νῦν διαφύ- 
γοιεν, ἔργῳ μέγιστα τῶν ἀνϑρωπείων zal δράσαντας zai τιεισομέγους. 

2. Ταῖτα μὲν Ἡρώδης ἐμταϑῶς ἡτιάσατο τεαρὰ Καίσαρι τοὺς 
αὐτοῦ παῖδας. τῶν δὲ νεανίσχων ἤδη μὲν χαὶ λέγοντος δάχρυα 
xal σύγχυσις ἦν μᾶλλον δ᾽ ἐπεὶ κατέπαυσεν Ἡρώδης τὸν λόγον 
τῷ μὲν ἔξω τῆς τοιαύτης ἀσεβείας γενέσθαι τὸν λόγον τειστὸν εἶχον 
ἐν τῷ συνειδότι, τὸ δ᾽ £x τοῦ πατρὸς ἐπιφέρεσϑαι τὰς διαβολὰς 
δυσαπολόγητον ὥσπερ ἦν ἤδεσαν, οὐχ εὐσχημονοῦντος οὐδὲ τοῦ 
χατὰ σπιαρρησίαν λόγου πρὸς τὸν καιρόν, εἰ μέλλοιεν ἐχ βίας ἀεὶ 
χαὶ χατὰ σπουδὴν ἐλέγχειν τιεττλανημένον. ἦν οὖν ἀπορία τοῦ δύ- 
γασϑαι λέγειν xol δάχρυα xal τέλος οἰμωγὴ συμ:ταϑεστέρα, δεδοι- 
χότων μέν, εἰ δόξουσιν ix τοῦ συνειδότος ἠἡπορῆσϑαι, ῥᾳδίαν δ᾽ 
οὐχ εὑρισχομένων τὴν ἀττολογίαν ὑτιό τε νεότητος xal ταραχῆς, ἣν 
ἐπεπόνθϑεισαν. οὐ μὴν ὅδ ye Καῖσαρ ἐπιβλέτεων αὐτοὺς ὡς εἶχον 
ἀσύνετον ἐποιεῖτο τὸ μὴ χατὰ συνείδησιν ἀτοτωτέραν. ἀλλ᾽ ἐξ 
3 , , 2 ΕΞ ^ , J , ΞΘ - 

25 ἀττειρίας zal μετριότητος ὑχνεῖν, ἐλεεινοί τ΄ ἐγεγόνεισαν τοῖς “ταροῦ- 
, ^ , , 325 - - , , 

σιν ἰδίᾳ καὶ τὸν ztaréga διεχίνησαν ἀληϑινῷ τῷ πάϑει συνεχόμενον. 

$ 100 — bell. Iud. I 452. 

PAMWELatZonaras I p. 439. 
1 ὑστερῆσαι fort. melius est 2 καὶ om. PW 3 τῷ μὲν] aristobulo 

Lat ἀλεξάνδρω, litt. λεξάνδ i. ras. M τοῦ βασιλέως] regis cappadocum 
Lat 4 συνοιχήσασ M οὐδὲ AMW ὃ ἣν] ἤν κατ᾽ αὐτὸν W — 6 παρε- 
Aóutvoc Bekker αὐτοῦ codd.  Z]zv PA!'W S δεήσειν Hudson 10 λυσιτε- 
λοῦν coni. εἶ ἡ PW 11 ἔργων M et ex corr. αὶ ἀνϑρωπίνων AM 
12 Ἐταῦτα)] τοιαῖτα AM haec Lat — *uiv om. W — éugavoc E 13 ξαυτοῦ 
E 14 δὲ ΑΜ 15 τῷ] coni. τὸ codd. — uiv] uiv γὰρ AM γεγονέναι AM 
εἶχον] εἶπον P εἶδον W — 17 ἀσχημονοῦντοσ M. εὐσχήμου óvroc P 18 πρὸς] 
τοῦ πρὸ W — s]gPgW 19 πεπλανημένον] πεπλασμένον P 20 δά- 
χρυα, dita exaratum ut uideri possit o; M 21 *z] óc εἰ σιγῷεν Zon δ 
à oc PW 22 οὐ ὑπὸ — 23 ἐπεπόνϑεισαν om. W ἣν] jo M 
23 ἐπεπόνϑησαν P εἶχεν PW 24 ἐποιεῖτο] τι ἡγεῖτο AM ἀτοπώτερον 
W, unde ἀτοπωτέρων coni. ἀλλὰ W 3ὅ τε AMW χγεγόνεισαν W 
26 διεχείνησαν P — iig] ἰδίᾳ δὲ Dindorf τῷ] τε PW 
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3. Ἐπεὶ δὲ συνεῖδον εὐμένειάν viva καὶ sag ἐχείνου xoi 
παρὰ τοῦ Καίσαρος, καὶ τῶν ἄλλων δὲ ἕχαστον τοὺς μὲν συνδα- 
χρύοντας, ἅπαντας δὲ συναλγοῦντας, ἅτερος αὐτῶν ᾿Αλέξανδρος ἐπι- 

χαλ ἑσάμενος αὐτὸν ἐπεχείρει διαλύειν τὰς αἰτίας καί, »ἡεάτερ, εἶσεεν. 
ὴ μὲν σὴ πρὸς ἡμᾶς εὔνοια δήλη καὶ za αὐτὴν τὴν χρίσιν" οὐχ 
ἂν γάρ, εἴ τι δυσχερὲς ἐνενόεις ἐφ᾽ jui», ἐτεὶ τὸν πτάντας σώζοντα 
“ροήγαγες" xal γὰρ :ταρούσης μὲν ἐξουσίας ὡς βασιλεῖ, τταρούσης 
δὲ ὡς πατρὶ τοὺς ἀδιχοῦντας ἐπεξιέναι. τὸ εἰς Ῥώμην ἄγειν καὶ 
τοῦτον ποιεῖσϑαι μάρτυρα σώζοντος ἢν" οὐδεὶς yàg ἀτιοχτεῖναί τινα 
προαιρούμενος εἰς ἱερὰ καὶ γαοὺς ἄγει. τὸ δ᾽ ἡμέτερον ἤδη χεῖρον" 
οὐ γὰρ ἂν ὑπομείναιμεν ἔτι ζῆν, εἰ τοιοῦτον ηδιχηχέναι τεατέρα 
γτεπτιστεύμεϑα. xci μήποτε τοῦτ᾽ ἐχείνου χεῖρον ἀντὶ τοῦ τεϑνάναι 
μηδὲν ἀδιχοῦντας τὸ Civ ἀδιχεῖν ὑποπτευομένους. εἶ μὲν οὖν εὕροι 

λόγον τῆς ἀληϑείας ἡ τταρρησία. μαχάριον xci σὲ πεῖσαι xal τὸν 

χίνδυνον διαφυγεῖν, εἰ δ᾽ οὕτως ἡ διαβολὴ χρατεῖ. περιττὸς ἡμῖν 
ὃ νῦν ἵλιος, ὃν τί δεῖ βλέπειν μετὰ τῆς ὑποψίας; τὸ μέν οὖν 
φάναι βασιλείας ἐπιϑυμεῖν, εὔχαιρος εἰς νέους αἰτία. καὶ τὸ προσ- 

τιϑέναι τὴν τῆς ἀϑλίας μητρός, ἱκανὸν ἐκ τῆς πρώτης τὴν νῦν 
ἀτυχίαν ἐξεργάζεσϑαι. βλέψον δέ. εἰ μὴ χοινὰ ταῦτα xal 7τᾶσιν 
ὁμοίως λέγεσθαι δυνησόμενα" κωλύσει γὰρ οὐδέν, τῷ βασιλεύοντι 
παῖδες εἰ εἰσὶν νέοι xoi μήτηρ αὐτῶν ἀτιοϑανοῦσα. πάντας ὑπό- 
πτοὺυς εἶναι τοῦ πατρὸς ἐπιβούλους δοχεῖν. ἀλλ᾽ οὐ τὸ ὕποπτον 

χερὸς τοιαύτην ἀσέβειαν ἀρχετόν. εἰτάτω δέ τις, ἡμῖν εἰ τετόλμη- 

ται τοιοῦτον, ᾧ χαὶ τὰ μὴ τιιστὰ τείστιν εἴωϑεν bo. ἐνεργείας λαμ- 
βάνειν. φαρμάχου παρασχευὴν ἐλέγχειν δύναταί τις ἢ συνωμοσίαν 
ἡλιχιωτῶν ἢ διαφϑορὰν οἰχετῶν ἢ γράμματα κατὰ σοῦ γεγραμμένα: 

, , cr » 0? et ^ ^ , 3 ν ^9 

χαίτοι τούτων ἕχαστον ἔσϑ᾽ ὅπη xcl μὴ γενόμενον ἐχ διαβολῆς 

PAMWELat Zonaras I p. 440. 

10i marg. ἡ E 2. *cov] παρὰ τῶν AM et ut uid. Lat δὲ om. AME 
et ut uid. Lat — *£z«grov, v ex v corr. Α ἑχάστου M et ut uid. Lat τοὺς] 

xci τοὺσ AM 3 ἅτερος] ϑάτεροσ PWE —— 4 πάτερ) i. marg. VIIIJI Lat 
5 οὐχ ἂν γὰρ) ov γὰρ ἂν AM, fort. recte Ἀἔἐκὀ  ἐνόεισ AM, fort. recte πάντα 
PW 7 γὰρ] γὰρ ἐξῆν AMW παρούσης] ) Ὁ παρόντασ δὲ ὡσ πατρὶ, τὸ τοὺσ 

ἀδιχοῦντασ ἐπεξιέναι ἱ. marg. ἃ 8 δ᾽ ΑΜ τὸ εἰς Ῥώμη») - - -- τ" | μὴν (eras. 
4— 6 litt.) A τὸ δ᾽ εἰσ ῥώμην, litt, τὸ δ᾽ εἰσ δώ i. spatio 4—5 litt. minutioribus litt. 
m.2M 12 τοῦτο W | «vii melius abest — 13 τὸ om. AM 11 xal τὸ — 
19 ἐξεργάζεσθαι) et quod de miserae matris interitu subiungis a priore calamitate 
argumenta percipiens nobis ingeris crimen Lat 18 post μητρὸς aliquid excidisse 

uid. uelut μνήμην 20 χωλύει AM οὐδὲν] οὐϑὲν εἰ AM 21 εἰ om. AM 
23 d£] δή PW 24 ὑπ᾽ ónio W ἐναργείας Bekker 20 et 26 » ter ex 

er [61 

corr. ἃ 21 oz À ὅποι M 
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ἐνλάσϑη" xalenóv γὰρ οὐχ ὁμονοῶν οἶχος iv βασιλείᾳ" καὶ τὴν 
ἀρχήν, ἣν σὺ φὴς ἔπαϑλον εὐσεβείας, συμβαίνει πολλάχις αἰτίαν 
γενέσϑαι τοῖς “πονηροτάτοις ἐλγιίδων, δι᾿ ἃς οὐδεμίαν ὑτιοστολὴν 
ποιοῦνται χαχοηϑείας. ἀδίχημα μὲν οὖν οὐδεὶς ἐρεῖ xa9^ ἡμῶν" 
τὰς δὲ διαβολὰς ττῶς ἂν λύσειεν Ó ἀχοῦσαι μὴ ϑέλων; ἐλαλήσαμέν 
τι ide παρρησίας. οὐχ εἰς σέ" τοῦτο γὰρ ἦν ἄδιχον" ἀλλ᾽ εἰς 
τοὺς οὐδ᾽ ὅ τι λελάλητο μὴ σιωτιῶντας. τὴν μητέρα τις ἡμῶν 
ἔχλαυσεν. οὐχ ὕτι τέϑνηχεν, ἀλλ᾽ ὅτι xal νεχρὰ καχῶς ἤχουσεν 
ὑχιὸ τῶν οὐχ ἀξίων. ἀρχῆς ἐπιιϑυμοῦμεν ἧς ἴσμεν ἔχοντα τὸν τεα- 
τέρα; ví xal ϑέλοντες; εἰ μὲν εἰσὶν ἡμῖν τιμαὶ βασιλέων, ὥστεερ 
εἰσίν, οὐ χενοσιτουδοῦμεν; εἰ δ᾽ οὐχ εἰσίν, ovx ἐληείζομεν; ἢ σὲ 
διαχειρισάμενοι χρατήσειν τὴν βασιλείαν προσεδοχήσαμεν, οἷς οὔτε 
γῆ βάσιμος οὔτε mA, ϑάλαττα μετὰ τοιοῦτον ἔργον; ἡ δὲ τῶν 

ἀρχομένων εὐσέβεια χαὶ ϑρησχεία τοῦ παντὸς ἔϑνους ἠνέσχετο ἂν 

γατροχτόγους él τῶν πιραγμάτων εἶναι καὶ εἰς τὸν ἁγιώτατον ὑτεὸ 
σοῦ χατασχευασϑέντα ναὸν εἰσιέναι. τί δ᾽ εἰ «cl τῶν ἄλλων κατε- 
φρονήσαμεν, ἐδύνατό τις φονεύσας ἀτιμώρητος μένειν ζῶντος Καί- 
σαρος; οὔτ᾽ ἀσεβεῖς οὕτως ἐγέννησας οὔτ᾽ ἀλογίστους, ἀτυχεστέρους 
δ᾽ ἴσως ἢ σοὶ χαλῶς εἶχεν. εἰ δὲ μήτ᾽ αἰτίας ἔχεις μήτ᾽ ἐπιβου- 
λὰς εὑρίσχεις. τί σοι τιρὸς τείστιν αὔταρχες τοιαύτης δυσσεβείας; 
5j μήτηρ τέϑνηχεν" ἀλλά τοι τὰ xav. ἐχείνην οὐδὲ τεαροξύνειν ἡμᾶς 
ἀλλὰ νουϑετεῖν ἠδύνατο. σπιλείω μὲν αττολογεῖσϑαι δυνάμεϑα, λό- 
γον δ᾽ οὐχ ἐπειιδέχεται τὰ μὴ γενόμενα. διότεερ ἐπὶ τῷ τεάντων 
δεσπότῃ Καίσαρι μεσιτεύοντι τὸν σπιαρόντα καιρὸν συντιϑέμεϑα 
ταύτην τὴν συνϑήχην" εἰ μὲν avüstoztov ἐξ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας 

τὴν πρὸς ἡμᾶς διάϑεσιν ἀπολαμβάνεις, ὦ πάτερ, ζήσομεν, οὐδ᾽ 
οὕτως μέν εὐτυχῶς" δεινὸν yàg τῶν μεγάλων xaxov xal ψευδὴς 
αἰτία. παρούσης δέ τινος ὀρρωδίας σὺ μὲν ἐν τῇ χατὰ σαυτὸν 

PAMWLat ; 

3 γίνεσθαι ἃ διὰ σοῦ δὲ (δὲ W) μίαν PW 5 ἀχούειν AM 1 0] 

s! A 0 ex εἴ corr. M — εἴτι μὴ λελάλητο c. coni. ἡμῶν CxA«vosv] ἔχλαυσεν 
ἂν ἡμῶν (ἔχλαυσεν ἂν i. ras. m. 2, aberat olim. ἂν A) AM 8 ἤκουεν AM 
9 εἴσμεν W 10 xol ϑέλοντες] χαϑελόντεσ P 11 εἰ δ᾽ — ἐλπίζομεν om, 
Lat 2] εἰ WLat 12 χρατῆσαι AM τῆσ βασιλείασ AM — 13 μετὰ τὸ voc 

ovtov M et ex corr. ἃ 14 ἔϑδυσ A 16 εἰσεῖναι AM ót M et ex corr. 

A χατεφρονήσαμεν]) quidam — contemnat Lat 18 sed ante οὔτ᾽ add. Lat 
οὔτε AM οὔτε MW αλλογίστουσ A — 19 ἢ ool] εἴ σοι PW μήτε 

ἐπιβουλὴν AM 20 εὑρίσχοισ PW, unde dv εὑρίσκοις coni. αὐταρχησ P 
«vt&oxjo W 21 οὐδὲ] ov AM. 22 ἐδύνατο ΑΜ δυνάμεϑα) βουλόμεϑα 
AMW uolebamus Lat λόγον] proliziorem sermonem Lat 28 γενάμενα P 

26 ὑπολαμβάνεισ P ζήσωμεν W —— 21 vo») xal τῶν coni. 
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εὐσεβείᾳ μένε, δώσομεν δὲ λόγον ἡμεῖς ἑαυτοῖς. οὐχ οὕτως ὃ βίος 
ἡμῖν τίμιος, ὡς ἔχειν αὐτὸν ix ἀδιχίᾳ τοῦ δεδωχότος." 

4. Τοιαῦτα δὲ λέγοντος Ó τὲ Καῖσαρ οὐδὲ πρότερον τειστεύων 
τῷ μεγέϑει τῆς διαβολῆς ἔτι μᾶλλον ἐξηλλάττετο χαὶ συνεχὲς εἰς 

τὸν Ἡρώδην ἀπέβλεττεν δρῶν χαχεῖνον ὑποσυγχυνόμενον, ἀγωνία 
τε τοῖς παροῦσιν ἐνειτεττώχει xal περὶ τὴν αὐλὴν ὃ λόγος διαδο- 
ϑεὶς ἐπίφϑονον ἐποίει τὸν βασιλέα. τὸ γὰρ ἄπιστον τῆς διαβολῆς 
χαὶ τὸ τιερὶ τοὺς νεανίσχους ἐν ἀχμῇ xal χάλλει σωμάτων ἐλεεινὸν 
ἐπεσπᾶτο βοήϑειαν" ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπειδὴ xal τῷ λόγῳ δεξιῶς xai 
μετὰ φρονήσεως ὑτπτήντησεν ᾿.Τλέξανδρος, ἦν οὐδ᾽ ἐχείνοις ἔτι ταὐτὸν 
σχῆμα, χλαίουσι μὲν ὅμως xal σὺν χατηφείᾳ τερὸς τὴν γῆν νενευχό- 
σιν, ἡ δ᾽ ἐλπὶς ἀμείνων ὑτεεφαίνετο, xal δόξας ὃ βασιλεὺς ἐξ ὧν 
αὐτὸν ἔπειϑεν εὔλογα χατηγορηχέναι διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν [ἐξελέγχειν] 
ἀπολογίας τινὸς ἐδεῖτο. Καῖσαρ δὲ μιχρὸν ἐπισχὼν τοὺς μὲν νεα- 

γίσχους, εἰ χαὶ πτόρρω τῆς im αὐτοῖς διαβολῆς δοχοῦσιν, αὐτό γε 
τοῦτο ἁμαρτεῖν ἔφη τὸ μὴ τοιούτους αὐτοὺς “ταρασχεῖν τῷ πατρί. 
ὡς μηδὲ γενέσϑαι τὸν im αὐτοῖς λόγον. Ἡρώδην δὲ παρεχάλει 
γ"τᾶσαν ὑπόνοιαν ἐχβαλόντα διαλλάττεσθαι τοῖς παισίν" οὐ γὰρ 

εἶναι δίχαιον οὐδὲ τιιστεύειν τὰ τοιαῦτα χατὰ τῶν ἐξ αὐτοῦ. δύ- 

γασϑαι δὲ τὴν μετάνοιαν ἀμφοτέροις οὐ μόνον ἰάσασϑαι τὰ συμ- 
βεβηχότα, παροξῦναι δὲ τὴν εὔνοιαν, iv ᾧ τὸ τεροττετὲς ἑχάτεροι 
τῆς ὑποψίας ἀττολογούμενοι σπουδῇ τιλείονε σπιερὶ ἀλλήλους ἀξιώ- 

σουσι χεχρῆσϑαι. τοιαῦτα νουϑετῶν ἔνευσε τοῖς νεανίσχοις. ἐχεί- 

vov δὲ βουλομένων ὑττοττεσεῖν ἐπὶ δεήσει πιροαναλαβὼν αὐτοὺς ὃ 
γατὴρ δαχρύοντας ἠσττάζετο τταρ᾽ ἕχαστον ἐν μέρει πιεριτετύσσων, ὡς 
μηδένα τῶν παρατυγχανόντων ἐλεύϑερον ἢ δοῦλον ἀπαϑῆ γενέσϑαι. 

ἃ 123 — bell. Iud. I 454. 

PAMWELat Zonaras I p. 440. 

1 εὐλαβείᾳ Dindorf 4 συνεχῶσ E ὃ óxocvygvvoutvor]i. marg. y συγχεό- 
μενον M ὑποσυγκεχυμένον Ἐ 9 ἐπεσπάσατο E. δὲ] δὴ PWE — 10 ἀπήντησεν 
AMWE  *ó ἀλέξανδροσ ΑΜ οὐδ᾽ δ᾽ E δ᾽ οὐδ᾽ ed. pr. ταὐτὸν τὸ σχῆμα 
E 11 *gbv ex ovy corr A. 12 δὲ Ε Ἐἐπεφαίνετο M 13 αὐτὸν] om, AM 

αὑτὸν intellege οὐχ εὔλογα ἔχειν om. E. ἐξελέγχειν] om. PW αὐτὸν 
ἐλέγχειν E αὐτὸν ἐξελέγχειν ed. pr. αὐτῶν ἐξελέγχειν Bekker 14 Ἐἐδέετο AM 
15 Ἑαὐτό] δι᾿ αὐτό ΑΜ ys) τὲ Ε 10 Ἐἔφη, ἡ i.ras ἃ ἑαυτοὺσ ΕἸ αὑτοὺσ 
Hudson τῶ πατρὶ παρασχεῖν tr. AME 18 ἐχβαλόνταὶ ἀφελόντα AMWE 

abiciens Lat 19 δύνασθαι -- 23 χεχρῆσϑαι om. ELat 2: δὲ] δὲ x«i coni. 
23 ἔνευσε — 25 ἠσπάζετο) iuuenibus innuit ad westigia patris sese proicere, 
qua supplicatione pater eos lacrimanter et flebiliter est amplexus Lat. 124 βου 
λευομένων ἐπιπεσεῖν E προσπεσεῖν Zon Ἐπροαναλαβὼν] ἀναλαβὼν P 
26 μηδένα] μηδ᾽ ὁντινοῦν AM μηδεοντιναοῦν ἘΞ ἐλευϑέρων ἢ δούλων coni. 
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5. Τότε μὲν οὖν εἰχαριστήσαντες Καίσαρι μετ᾿ ἀλλήλων ἀτιήε- 

σαν xai σὺν αὐτοῖς ᾿ντίγιατρος ὑττοχρινόμενος ἐφήδεσθαι ταῖς 

διαλλαγαῖς. ἐν δὲ ταῖς ὑστέραις ἡμέραις Ἡρώδης μὲν ἐδωρεῖτο 
Καίσαρα τριαχοσίοις ταλάντοις ϑέας τε xal διανομὰς “τοιούμενον 

τῷ Ῥωμαίων δήμῳ, Καῖσαρ δὲ αὐτῷ τοῦ μετάλλου τοῦ Κυπρίων 
χαλχοῦ τὴν ἡμίσειαν τιρόσοδον xal τῆς ἡμισείας τὴν ἐπιμέλειαν 
ἔδωχεν xai τἄλλα ξενίαις zal χαταγωγαῖς ἐτίμησεν, καὶ “ιερὶ τῆς 

βασιλείας αὐτῷ τὴν ἐξουσίαν ἐφῆχεν ὃν ἂν αἱρῆται τῶν σπιαίδων 
διάδοχον χαϑιστάνειν ἢ χαὶ διανέμειν μέρος ἕχάστῳ τῆς τιμῆς εἰς 
πάντας ἐλευσομένης. ἐχείνου δὲ ἤδη ϑέλοντος αὐτὸ σιοιεῖν οὐχ 

ἐχειτρέψειν ἔφη ζῶντι μὴ καὶ τῆς βασιλείας xoi τῶν παίδων χρατεῖν. 
0. Ἐπὶ τούτοις ἐπανήει τεάλιν εἰς τὴν Ιουδαίαν. “ ἀποδημοῦν- 

τος δὲ οὐ μιχρὸν μέρος ἀπέστη τῆς ἀρχῆς τὸ περὶ τὸν Τράχωνα, 
χαὶ τούτους οἱ χαταλειφϑέντες στρατηγοὶ χειρωσάμενοι τεάλιεν ὕτεα- 
χούειν ἠἡνάγχασαν. Ἡρώδης δὲ τιλέων σὺν τοῖς πιαισὶν ὡς ἐγένετο 
χατὰ Κιλιχίαν iv ELawoy τῇ μετωνομασμένῃ νῦν Σεβαστῇ κατα- 
λαμβάνει τὸν βασιλέα τῆς Κατιπαδοχίας ᾿Αρχέλαον, ὃς αὐτὸν ixóé- 
χεται φιλοφρόνως ἡδόμενος ἐπὶ ταῖς τῶν παίδων διαλλαγαῖς καὶ 
τῷ τὸν ᾿λέξανδρον, ὃς εἶχεν αὐτοῦ τὴν ϑυγατέρα, τῆς αἰτίας azo- 

λελύσϑαι, δωρεάς τὲ ἀντέδοσαν ἀλλήλοις ἃς εἰχὸς βασιλεῖς. ἐντεῦ- 

Sev Ἡρώδης ἐπὶ Ἰουδαίας ἐλϑὼν xol γενόμενος ἐν τῷ ἱερῷ περὶ 
τῶν τιετραγμένων χατὰ τὴν ἀττοδημίαν διελέγετο, τὴν Καίσαρος 
εἰς αὐτὸν φιλοφροσύνην xol τάλλα διεξιὼν ὅσα χατὰ μέρος αὐτῷ 
χεραχϑέντα συμφέρειν ἡγεῖτο xal τοὺς ἄλλους εἰδέναι. τέλος ἐπεὶ 
γουϑεσίᾳ τῶν παίδων χατέστρεφε τὸν λόγον τοὺς περὶ τὴν αὐλὴν 
xal τὸ λοιπὸν πλῆϑος εἰς ὁμόνοιαν τταραχαλῶν xai τοὺς υἱοὺς μετ᾽ 

αὐτὸν ἀποδειχνύων βασιλέας γενέσϑαι, πρῶτον μὲν ᾿Αντίττατρον, 

$ 129 — bell. Iud. I 454. 

PAMWELatZonaras I p. 440. 

2 σὺν αὐτοῖς] μετ᾿ αὐτῶν E —— *onoxowéüusvoo PW, — 3 ὑστέραις ἡμέ- 
ραις] ὑστεραίαισ AME postero — die Lat (τῇ δ᾽) ὑστεραίᾳ Zon ὕστερον ἡμέ- 
ocio Coni. 4 ποιούμενον] A! ποιούμενοι PW ποιούμενοσ ME et ex corr. A 

5 *à AM ἐἔμετάλλου — 6 χαλκοῦ] metalli aeris cyprii Lat χυπρίου 
E 717 δέδωχε E 8. ἀφῆχεν E 10 ἐλευσομένη W διελευσομένησ AME per- 
ueniret Lat ἐχείνου — 11 κρατεῖν] illo tamen uiuente hoc agere non permisit 
dicens oportere eum dum uiueret et regni et filiorum dominationem possidere Lat 

Ἐηδη ϑέλοντος] δεηϑέντοσ AM. αὐτῶ E 11 μὴ χαὶ δὲ PWE ἔχρα- 
τεῖν] ἔφη χρατεῖν PW 18 τὸ om. E. ἔτραχῶνα [16 Ἐλαιούσῃ] Dindorf 
ἐλεούση PWE ἐλεούσση AM, cf. Steph. Byz. s. Ελαιοῦσσα — *viv] postea Lat 
19 τῆς] MLat τὰσ PAWE 20 *«vrédocav] ἀπέδωκαν P ἀπέδοσαν W — 21 ἰου- 

δαίαν E 22 Ἐχατὰ) περὶ PW — 24 ἀλλους] 04ovo PW ὄχλους coni. 25 χατέ- 

στρεψε WE 21 ἀποδειχνὺσ AME μκὲν τὸν ἀντίπατρον AME 
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εἶτα zal τοὺς ix Ἡαριάμμης ᾿λέξανδρον xal oiovógoviovr. ἐν δὲ 
τῷ τότε πάντας ἀποβλέπειν εἰς αὐτὸν ἀξιῶν χαὶ βασιλέα χαὶ δέ- 
σπότην ἁπάντων δοχεῖν μήτε γήρᾳ παραποδιζόμενον, ἐν ᾧ τοῦ χρό- 
vov τὸ ztQ0g ἀρχὴν ἐμπειρότατον ἔχειν, οὔτε τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύ- 
μασιν ἐλαττούμενον, ἃ δύναται xai βασιλείας κρατεῖν xal παίδων 
ἄρχειν, τούς τε ἡγεμόνας xai τὸ στρατιωτιχὸν εἰ πιρὸς ἕνα βλέττοιεν 
αὐτὸν ἀτάραχον ἔφη τὸν βίον ἕξειν xci zagav ἀφορμὴν εὐδαιμο- 
νίας ἐξ ἀλλήλων ἔσεσϑαι. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀφίησιν τὴν ἐχχλησίαν, 

τοῖς τιλείστοις μὲν ἀρεστὰ διειλεγμένος, ἐνίοις δ᾽ οὐχ ὁμοίως" ἤδη 
γὰρ ὑπὸ τῆς ἁμίλλης καὶ τῶν ἐληείδων ἃς ἐδεδώχει τοῖς :ταισὶ νε- 
γεωτέριστο τιολλὰ xal νεωτέρων ἐφιέμενοι * 

V. 1. Περὶ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον συντέλειαν ἔλαβεν ἡ Kat- 
σάρεια Σεβαστή, ἣν ὠχοδόμει δεκάτῳ μὲν ἔτει πρὸς τέλος ἐλϑού- 
σης αὐτῷ τῆς ὅλης κατασχευῆς, ἐωτεσούσης δὲ τῆς τεροϑεσμίας εἰς 
ὄγδοον χαὶ εἰχοστὸν ἔτος τῆς ἀρχῆς ἐπ᾽ ὀλυμπιάδος δευτέρας χαὶ 
ἐνενηχοστῆς ς πρὸς ταῖς ἑχατόν. ἣν οὖν εὐϑὺς ἐν χαϑιερώσει μείζο- 
veg ἑορταὶ xci παρασχευαὶ πολυτελέσταται" χατηγλιελσοι μὲν γὰρ 
ἀγῶνα μουσιχῆς xci γυμνιχῶν ἀϑλημάτων, :ταρεσχευάχει δὲ πολὺ 
γελῆϑος μονομάχων xol ϑηρίων ἵὕχηων τὲ δρόμον καὶ τὰ πολυτε- 
λέστερα τῶν ἔν τὲ τῇ Ῥώμῃ xol sag! ἄλλοις τισὶν ἐπιτηδευμάτων. 
ἀγνετίϑει δὲ χαὶ τοῦτον τὸν ἀγῶνα Καίσαρι χατὰ τεενταετηρέδα τταρ- 
ἐσχευασμένος ἄγειν αὐτόν" ὃ δ᾽ αὐτῷ πᾶσαν τὴν εἰς τὰ τοιαῦτα 
“αρασχευὴν ἀττὸ τιν οἰχείων διεττέμτεετο τὴν φιλοτιμίαν ἐπιχοσμῶν. 
ἰδίᾳ δὲ χαὶ ἡ γυνὴ Καίσαρος Ἰουλία πολλὰ τῶν ἐχεῖ τεολυτελεστά- 

των ἀπέστειλεν, ὡς μηδὲν ὑστερεῖν τὰ jvc συντιμώμενα ταλᾶν- 

$8 134 — bell. Iud. Ί 451 5 8.1: 136 — - bell ud. I6. 

PAMWEDLat Zonaras I p. 441. 

12x om. E μαριάμησ E ᾿Αλέξανδρον xai 4gutogovior om. Lat cod. 
Berol 4 ἔχει M et ex corr. A. 8 ταῦτ᾽ — 11 ἐφιέμενοι] cum haec dixis- 
set concione dimissa multi sub. expectatione filiorum eius nouis rebus studebant 
Lat ταῦτα E 9 ἀρεστὰ] ed. pr. ἄριστα codd. E/— ἔδιελεγμένοσ δὲ 
E 10 Ἐὰσ ἐνεδεδώκει ΑΜ παισὶν ἐνεωτέριστο A! W παισὶ - | νενεωτέριστο 
ex corr. A πᾶσιν ἐνεωτέριστο P νενεωτέριστο)] μεμετεώριστο cOni, — 11 xai 

γεωτέρων)] καινοτέρων E ἐφιέμενα AMWE; ceterum haec manca aut corrupta 
sunt i marg. 9' E 12 1, marg. X Lat Ἐχαισάρεια, £L CX « COIT. À 
13 ἘΣεβαστή om. Lat Ἐδεχάτῳ] anno duodecimo XV 9.6 14 "παρασχευῆσ 
M 16 Ἐἦν] ἦσαν coni. litt. ἦν οὖν £tOvoz i ras. m. 2 ἃ * cv9c suspectum 

Ἐξ») πρὸσ τῇ AM μείζων ἑορτὴ AME celebratio Lat 18 "γυμνηχῶν P 
10 τεῖ τε χαὶ πολυτελέστατα coni.; sed etiam insequentia non placent — 20 τε 

om.PW παρ᾽ ἄλλοις) πολλοῖσ PW ἐπιτηδεύμασιν PW — 21 δὲ om, PW 
χατὰ] καὶ codd. yg κατὰ πενταετηρίδα i marg. A παρασχευασάμενοσ AM 
24 *roU χαίσαροσ AM "τὰ πολλὰ AMW 25 συντιμώμενον PW 

et 
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τῶν τιενταχοσίων. συνελϑόντος δ᾽ εἰς τὴν τεόλιν ὄχλου sAtiovog 
χατὰ ϑεωρίαν xci τιρεσβείας, ἃς ἔττεμτεον οἱ δῆμοι δι᾿ ἃς Éxenóv- 
ϑεισαν εὐεργεσίας, ἅτιαντας ἐξεδέξατο xal καταγωγαῖς καὶ τρατιέ- 

ζαις zal διηνεχέσιν ἑορταῖς, τῆς “τανηγύρεως ἐν μὲν ταῖς ἡ μέραις 

ἐχούσης τὰς ἀπὸ τῶν ϑεαμάτων ψυχαγωγίας, ἐν δὲ ταῖς νυξὶ τὰς 
εὐφροσύνας χαὶ τὴν εἰς τοῦτο πολυτέλειαν, « ὡς ἐπίσημον γενέσϑαι 
τὴν μεγαλοψυχίαν αὐτοῦ" εἰς πιάντα γὰρ mto [ἀν] ἐπιιτηδεύσειεν 
ἐφιλονείχει τὴν τῶν ἤδη γεγενημένων ἐ"τίδειξιν ὑπεερβαλέσϑαι, καί 
φασιν αὐτόν τε Καίσαρα xal ᾿Ἱγρίτισεαν «:τολλάκις εἰπεῖν, ὡς ἀττο- 
δέοι τὰ τῆς ἀρχῆς Ἡρώδῃ τῆς οὔσης ἐν αὐτῷ μεγαλοψυχίας" ἄξιον 
γὰρ εἶναι καὶ Συρίας ἁπάσης xal .diyémvov τὴν βασιλείαν ἔχειν. 

2. ]ετὰ δὲ τὴν πανήγυριν ταύτην xal τὰς ἑορτὰς σόλιν ἄλλην 
ἀνήγειρεν ἐν τῷ πεδίῳ τῷ λεγομένῳ Καφαρσαβᾶ τόπον ἔνυδρον 
χαὶ χώραν ἀρίστην φυτοῖς etie ποταμοῦ τὲ τιεριρρέοντος τὴν 

σιύλιν αὐτὴν χαὶ χαλλίστου χατὰ μέγεϑος τῶν φυτῶν περιειληφότος 
ἄλσους. ταύτην G0 ᾿Αντιιάτρου τοῦ ᾽τατρὸς ᾿4ντιπτατρίδα περοσ- 
ἡγόρευσεν. ἐπώνυμον δὲ xol τῇ μητρὶ χωρίον ὑτιὲρ “Ιεριχοῦν οἶχο- 
δομήσας ἀσφαλείᾳ τὲ διάφορον xai χαταγωγαῖς ἥδιστον ἐχάλεσεν 
Κύπρον. Φασαήλῳ τὲ τῷ ἀδελφῷ μνημεῖα διὰ τὴν γεγενημένην 
εἰς αὐτὸν φιλοστοργίαν ἀνετίϑει τὰ κάλλιστα, τεύργον iv. αὐτῆς τῆς 
πόλεως ἀναστήσας οὐδὲν ἐλάττω τοῦ χατὰ τὴν Φάρον, ὃν τιροσηγό- 
ρευσὲν Φασάηλον, ἀσφαλείας τὲ τῇ πόλει μέρος ὄντα χαὶ μνήμης τῷ 
τετελευτηχότι διὰ τὴν τεροσηγορίαν. ὁμώνυμον δὲ αὐτῷ xci σπιόλιν 
χερὶ τὸν αὐλῶνα τῆς Ἱεριχοῦντος ἔχτισεν ἀτιιόντων κατὰ βορρᾶν ἄνε- 
μον, δι’ ἧς καὶ τὴν πέριξ χώραν ἔρημον οὖσαν ἐνεργοτέραν ἐποίησεν 
ταῖς ἐπειμελείαις τῶν οἰχητόρων. Φασαηλίδα xai ταύτην ἐχάλει. 

3, Τὰς δὲ ἄλλας εὐεργεσίας ἄπεορον εἰχιεῖν ὕσας ἀπέδωκεν 
ταῖς πόλεσιν ἔν τὲ Συρίᾳ xci κατὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ à παρ᾽ oig τεοτ᾽ 

8 142 — bell. Iud. I 411, $ 146 — bell. Iud. I 422. 
PAMWELat 

1. δὲ AMWE 2 χαὶ πρέσβεων ovo ἔπεμπον E — 3 καὶ ante χαταγ. om. 
PWE 4 xal διηνεχέσιν — 6 πολυτέλειαν] et per dies quindecim spectacula 
ucl delicias ministrauit Lat ἐχούσης] εὐωχούσησ P 5 νυξὶν AW 
7 *&v spurium uid. ἐπιτήδευεν αὶ 8 *vzxeof«22to9e: PW 09. zoAAczic] 
χαὶ πολλάχισ E 11 *yàp om. W — 12 *z0Aw] πάλν W 138 ἘΚαφαρσαβὰ 
AM Χαφαρσαβὰ XIII 391 ἔεύυδρον AM, fort. recte 14 περισρέοντοσ P 

17 *vzig] iuxta Lat ἱεριχοῦν P ἱεριχοῦν! À ἱεριχοῦντα ME ericuntem Lat 
Ἐχωρίον ante οἰκοδομήσας iterat A 20 εἰ] πρὸσ AMW ἐτίϑει PE. ἐπ᾽ 
— 91 πόλεως] in ea ciuitate Lat 121 Ἐξλαττον PMW minorem Lat — *roo — 
Φάρον) faro alexandrino Lat 238 *óuovvuou W — *à' AM 24 *itpuzoi»- 
toc (ov ex o corr. P) ΡΑ ἐπιόντων ΑΜ. 25 ἐνεργωτέραν Ρ 27 *ó' AM 
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ἂν ἀτιοδημήσας τύχοι" καὶ yàg τελείους λειτουργίας xci δημοσίων 
ἔργων χατασχευὰς xol χρήματα τοῖς δεομένοις [ἔργοις] εἰς ἐπειμέλειαν 
τῶν πιροτέρων ἔργων ἐχλελοιπότων ἄφϑονα χαρίσασϑαι δοχεῖ. τὰ 
δὲ μέγιστα xal διασημότατα τῶν stemgayuévov αὐτῷ Ῥοδίοις μὲν 
τό τε Πύϑιον ἀνέστησεν οἰχείοις ἀναλώμασιν xai τειαρέσχεν ἀργυ- 
ρίου πολλὰ τάλαντα πρὸς ναυπηγίαν. Νιχοπολίταις δὲ τοῖς m. 
3 , AJ * , NJ ENS - , 

“«Ἵχείῳ χτισϑεῖσιν ὑπὸ Καίσαρος τὰ πλεῖστα τῶν δημοσίων συγ- 

χατεσχεύασεν. ᾿ΑἸντιοχεῦσι δὲ τοῖς ἐν Συρίᾳ μεγίστην πόλιν οἰχοῦ- 
σιν, ἣν χατὰ μῆχος τέμνει ττλατεῖα, ταύτην αὐτὴν στοαῖς ztaQ ἑχά- 
vega xal λίϑῳ τὴν ἵπαιϑρον δδὸν ξεστῷ καταστορέσας τιλεῖστον 
εἰς χόσμον xal τὴν τῶν οἰχούντων εὐχρηστίαν ὠφέλησεν. τόν γὲ 
μὴν Ὀλυμπίασιν ἀγῶνα πολὺ τῆς προσηγορίας ἀδοξότερον iz. 
ἀχρηματίας διατεϑειμένον τιμιώτερον ἐποίει χρημάτων προσόδους 
χαταστήσας καὶ πρὸς ϑυσίας χαὶ τὸν ἄλλον χόσμον ἐσεμνοποίησεν 
τὴν σανήγυριν. διὰ δὴ ταύτην τὴν φιλοτιμίαν διηνεχὴς ἀγωνοϑέ- 
της παρὰ τοῖς Ἠλείοις ἀγεγράφη. 

4. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἐπέρχεται ϑαυμάξειν τὸ διεστὸς τῆς 

ἐν τῇ φύσει προαιρέσεως" ὅταν μὲν γὰρ εἰς τὰς φιλοτιμίας xci 
τὰς εὐεργεσίας ἀπίδωμεν, αἷς ἐχέχρητο πιρὸς ἅπαντας ἀνϑρώπους, 
οὐχ ἔστιν ὅττως οὐχ ἄν τις αὐτὸν χαὶ τῶν ἔλαττον τετιμημένων 
ἠρνήϑη μὴ συνομολογεῖν εὐεργετιχωτάτῃ χεχρῆσϑαι τῇ φύσει. ὅταν 
δὲ εἰς τὰς τιμωρίας xoi ἀδιχίας, ἃς εἰς τοὺς ἀρχομένους xol τοὺς 

᾿οἰχειοτάτους ἐπεδείξατο βλέψῃ xai χαταμάϑῃ τὸ σχληρὸν xal τὸ 
F^ - , , , i ^ , 

δυσπαράχλητον τοῦ τρόπου, νιχηϑήσεται ϑηριώδη δοχεῖν xal τεάσης 
μετριότητος ἀλλότριον. ἔνϑεν xai διάφορόν viva xal μαχϑμένην 

' ) 

ἐγ αὐτῷ νομίζουσιν γενέσϑαι τὴν πιροαίρεσιν. ἐγὼ δ᾽ ovy οὕτως 

ἢ 146 — bell. Iud. I 423. 

PAMWELatZonaras I p. 4M, 

| ἄν] ovv coni. 2 ἐπιτέλειαν Hudson — 3 ἔργων om. AMW; sententia 
haec est, dedisse Herodem pecunias ad reficienda antiqua opera ἀφϑονία P 

χαρίσασϑαι χρήσασϑαι AM 4 Ῥοδίοις — ὃ Πύϑιον) in rodios extiterunt, 
siquidem pythium ipse Lat 5 πυϑεῖον E — 6 δὲ] τὲ E. Ἐἐπ᾽ ᾿Αχτίῳ] ἐπ- 
ἄχτω P ἐπ᾿ ἄχτω Ὗ 8 δὲ] τὲ E 9 αὐτὴν om. E 10 *vzs9gov P ὕπερ- 

9gov W πλεῖον E [11 "εὐχρηστείαν W — 12 ολυμπιᾶσιν PW ὀλυμπιάσιν 
(, et ἐν ex corr. M) AME 13 διατεϑημένον P διατιϑέμενον E 14 Ἐπρὸς] 
πρόσ τε AM 16 παρὰ τοῖς Ἠλείοις om. Lat Ἠλείοις] Naber πλείστοισ 
codd. E; ante Naberum in eandem coniecturam incideramus L. Mendelssohn et 
ego 11 διεστὼσ P'MWE et ex corr. A. [8 τῇ om. E 19 ἔπρὸς post &z«»- 
τας deletum Μ 20 οὐχ ἀν] ἄν Ernesti ἔλαττον, Ov eX ὦ COIT ἃ. τετι- 
μηκότων ΑΜ 21 "εὐεργετηχοτάτηρ 22 "δ᾽ ΑΜ. 23 βλέψῃ) βλέψη vio 
E Ἐσχληρὸν, σχ ex oy corr. M τὸ om. E 24 δυσπαραίτητον AME 
26 γεγενῆσϑαι E οὐχ om. AM 
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ἔχων μίαν αἰτίαν ἀμφοτέρων τούτων ὑπολαμβάνω" φιλότιμος γὰρ 

ὧν χαὶ τούτου τοῦ πάϑους ἡττημένος ἰσχυρῶς, χεροήγετο μὲν εἰς 
μεγαλοψυχίαν, εἴ zov μνήμης εἰς αὖ ϑὲς ἢ κατὰ τὸ τταρὸν εὐφημίας 

ἐλιεὶς ἐμπέσοι. ταῖς δὲ δαιτάναις ὑπὲρ δύναμιν χρώμενος ἠναγ- 

χάζετο χαλε τὸς εἶναι τοῖς ὑποτεταγμένοις τὰ γὰρ εἰς ovg ἐδαπιάνα 
γιολλὰ γενόμενα χαχῶν ποριστὴν ἐξ ὧν ἐλάμβανεν ἐποίει. χαὶ συν- 
εἰδὼς ἐφ᾽ οἷς ηδίχει τοὺς ὑποτεταγμένους μισούμενον ἑαυτὸν τὸ 

μὲν ἐπανορϑοῦσϑαι τὰς ἁμαρτίας οὐ ῥάδιον ἐνόμιζεν" οὐδὲ γὰρ 
εἰς τὰς προσόδους λυσιτελὲς ἢν. ἀντεφιλονείχει δὲ τὴν δύσνοιαν 

αὐτὴν εὐττορίας ἀφορμὴν :ιοιούμενος. τιερί ye μὴν τοὺς οἰχείοις, 
εἴ τις ἢ λόγῳ μὴ ϑεραπεύοι τὸ δοῦλον ἐξομολογούμενος 1j δόξειεν 
εἰς τὴν ἀρχήν τι σπταραχινεῖν, οὐχ ἱκανὸς ἑαυτοῦ χρατεῖν ἐγίνετο zai 
διεξῆλθεν ὁμοῦ συγγενεῖς xal φίλους ἴσα “πτολεμίοις τιμωρούμενος 

ἐχ τοῦ μόνος ἐϑέλειν τετιμῆσϑαι τὰς τοιαύτας ἁμαρτίας ἀναλαμ- 
βάνων. μαρτύριον δέ μοι τούτου τοῦ τιάϑους, ὅτι μέγιστον στερὶ 
αὐτὸν ἦν, xai τὰ γινόμενα κατὰ τὰς Καίσαρος xal ᾿ΑΤγρίστεα καὶ 

τῶν "TET φίλων τιμάς" οἷς yàg ἐϑεράπευεν τοὺς χρείττονας, τού- 
τοις xal αὐτὸς ἠξίου ϑερατιεύεσϑαι xal τὸ χάλλιστον ὧν ᾧετο τιαρ- 
ἔχων ἐν τῷ διδόναι τὴν τοῦ τυχεῖν τῶν ὁμοίων ἐπιϑυμίαν ἐδήλου. 
τό γε μὴν Ιουδαίων ἔϑνος ἠλλοτρίωται γόμῳ πρὸς χεάντα τὰ τοι- 
αὔτα xal συνείϑισται τὸ δίκαιον ἀντὶ τοῦ τιρὸς δόξαν ἡγαπηχέναι. 

διόπερ οὐχ ἣν αὐτῷ χεχαρισμένον, ὅτι μὴ δυνατὸν εἰχόσιν ἢ ναοῖς 
ἢ τοιούτοις ἐπιτηδεύμασιν χολαχεύειν τοῦ βασιλέως τὸ φιλότιμον. 

αἰτία μὲν αὕτη μοι δοχεῖ τὴς Ἢρ ρου οὶ μὲν τοὺς οἰχείους χαὶ 

συμβούλους ἁμαρτίας, περὶ δὲ τοὺς ἔξω χαὶ μὴ προσήχοντας εὑὐερ- 
γεσίας. 

VL 1. Τοὺς δὲ χατὰ τὴν ᾿Ασίαν Ἰουδαίους xal ὅσους ἡ πρὸς 

Κυρήνῃ «“Τιβύη κατέσχεν ἐχάχουν ci πόλεις, τῶν μὲν πρότερον βα- 

PAMWELatZonaras I p. 441. 
2 ἡττώμενοσ AME προσήγετο AMWE — 3 5] AMZon ;; P ἣ WE 

5 τὰ γὰρ etc. paullo durius dicta ^ oc ἐδαπάνα] ουεδεάπανα P 6 γιγνό- 
μενα Α γινόμενα (ι ex e corr. M) MW xaxov AM ἐξ — ἐποίει) ἔξωϑεν 

ὑπελάμβανέ με ποιεῖν PW 10 εὐπορίασ, εὺπ i. ras. M Ἐγε μὴν] uiv P 
μὲν οὖν W 11 *sz sei. ras. M ἢ] εἰ P εἰσ W ϑεραπεύοιτο δοῦλον 

PW 5) εἰ PW 12 ἑαυτὸν W αὐτοῦ E ἐγένετο M ἐγένετο Ε καὶ] zai 
διὰ τοῦτο E. 14 ϑέλειν AMWE 11 oic, v ex v corr. Ρ τούτουσ W 
18 χαὐτὸσ ΑΜ παρέχειν PW [9 ἐν τῷ — τυχεῖν om. W — 21 συνή- 
ϑισται P 22 sixóow] εἰχὸσ ἦν AM 21 τοὺς — 28 κατέσχεν] iudaei per 
asiam et libyam Lat καὶ — 28 Λιβύη] καὶ λιβύην ὅσουσ πρὸσ κυρήνην ἢ Jc 
βύην A xal χυρήνην καὶ ὅσουσ πρὸσ λιβύην M ὅσουσ πρὸσ χυρήνην ἢ λιβύην 
E 28 Κυρήνῃ] coni χυρήνην codd Εἴ χατέσχον AME προτέρων E 
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σιλέων ἰσονομίαν αὐτοῖς ztagsOynuévay, ἐν δὲ τῷ τότε δι᾿ ἐπηρείας 
ἐχόντων τῶν Ἑλλήνων αὐτούς. ὡς xoi χρημάτων ἱερῶν ἀφαίρεσιν 
"τοιεῖσϑαι xal χαταβλάπτειν ἐν τοῖς ἐπὶ μέρους. πάσχοντες δὲ χα- 
40g καὶ πέρας οὐδὲν εὑρίσχοντες τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀτπιανϑρωπίας 
ἐπρεσβεύσαντο παρὰ Καίσαρα xal περὶ τούτων. ὃ δ᾽ αὐτοῖς τὴν 
αὐτὴν ἰσοτέλειαν ἔδωχεν γράψας τοῖς χατὰ τὰς ἐπαρχίας, ὧν ὕττε- 

τάξαμεν τὰ ἀντίγραφα μαρτύρια τῆς διαϑέσεως. ἣν ἔσχον ὑπὲρ 
ἡμῶν ἄνωϑεν οἱ χρατοῖντες. 

2. ο Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς δημαρχικῆς ἐξουσίας λέγει. 
ἐπειδὴ τὸ ἔϑνος τὸ τῶν Ἰουδαίων εὐχάριστον εὑρέϑη οὐ μόνον ἐν 
τῷ ἐνεστῶτι χαιρῷ ἀλλὰ xci ἐν τῷ πιρογεγενημένῳ xal μάλιστα 
ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ πιατρὸς αὐτοχράτορος Καίσαρος τιρὸς τὸν δῆμον τὸν 
Ῥωμαίων 0 τὲ ἀρχιερεὺς αὐτῶν Ὑρχανός, ἔδοξέ μοι xoi τῷ ἐμῷ 
συμβουλίῳ μετὰ δρχωμοσίας γνώμῃ δήμου Ῥωμαίων τοὺς Ἰουδαίους 
χρῆσϑαι τοῖς ἰδίοις ϑεσμοῖς κατὰ τὸν πάτριον αὐτῶν νόμον, χκαϑὼς 

ἐχρῶντο ἐττὶ Ὑρχανοῦ ἀρχιερέως ϑεοῦ ὑψίστου, τά τε ἱερὰ * εἶναι ἐν 
ὠσυλίᾳ χαὶ ἀνα τέμτιεσϑαι εἰς Ἱεροσόλυμα xal ἀποδίδοσθαι τοῖς 
ἀποδοχεῦσιν Ἱεροσολύμων, ἐγγύας τε μὴ ὁμολογεῖν αὐτοὺς ἐν σάβ- 
βασιν ἢ τῇ πρὸ αὐτῆς τταρασχευῇ «0 ὥρας ἐνάτης. ἐὰν δέ τις 
φωραϑῇ χλέπτων τὰς ἱερὰς βίβλους αὐτῶν ἢ τὰ ἱερὰ χρήματα ἔχ 
τε σαββατείου ἔχ τε ἀνδρῶνος, εἶναι αὐτὸν ἱερόσυλον xai τὸν βίον 
αὐτοῦ ἐνεχϑῆναι εἰς τὸ δημόσιον τῶν Ῥωμαίων. τό τὲ ψήφισμα 
τὸ δοϑέν μοι oz! αὐτῶν ὑπὲρ τῆς ἐμῆς εὐσεβείας ἧς ἔχω τιρὸς 
σεάντας ἀνϑρώτιους καὶ ὑττὲρ Γαΐου Magxíov Κηνσωρίνου καὶ τοῦτο 
τὸ διάταγμα χελεύω ἀνατεϑῆναι ἐν ἐπισημοτάτῳ τόττῳ τῷ γενὴη- 

PAMWELat 
2 *izocv om. PW 3 ἐν τοῖς] αὐτοὺσ E. 4 uéooo E τῆς] χατὰ τῆσ 

PW ὃ παρὰ] πρὸσ AM πρὸσ τὸν E αὐτοῖς — ὃ ἔδωκεν] suis eos legibus 
uti praecepit Lat 11. marg. yg μαρτυρίαν A 9 i.marg. .Y/ Lat 10 εὐχά- 
onovov W 11 προγεγραμμένω P 12 αὐτοχράτορος] dictatori Lat τὸν] 
τῶν PMW 13 Ῥωμαίων) Ἰουδαίων P ὑρχανὸσ, 0 ex o corr. A xal 
τῷ — 14 Ῥωμαίων) placuit mihi et senatui cum sententia populi romani Lat 
14 συμβούλω W 15 9rouoic] ἐϑίσμοισ, 1. marg. yo ἐϑισμοῖσ AM (sic) 
πατρῶον AMW 16 τά τε — 18 Ἱεροσολύμων) et sacraria eorum inulolata 
permanere et pecunias ab eis ad hierosolyma transmissas reddi custodibus pe- 
cuniarum Lat ἱερὰ] de sacris pecuniis res est 17 ἀποδίδοσθαι, litt. ποδίδοσϑαι 
i.ras. circa 13 litt. P — roic] αὐτὰ τοῖσ AMW — 18 ἀποδοχεύουσιν W μὴ 
om. P fort. recte; nam excidisse uid. μὴ ἀναγκάζεσθαι, cf. $ 1058 £v] τοῖσ AM 

σάββασιν, oap s. M — 19 πρὸ ταὐύτησ AMW ἐννάτησ M 21 σαββατίου 
P σαββαϑίου AM 22 τῶν) τὸ τῶν AM. τεῖ δὲ ΑΜ. 24 καὶ ὑπὲρ — Κην- 
σωρίνου] per gaium marcium censorinum mihi porrectam ταὶ — I'atov αρχίου] 

μαρκίου γοργίου P. μαρκίου yatov W xivoopgivov M 25 τῷ om. PMW 
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€ ^ - - - 5 } , ^ , - 

ϑέντι μοι ὑπὸ τοῦ χοινοῦ τῆς ““σίας ἐν “ΠἸγχύρῃ. ἐὰν δέ τις πταραβὴ 
- XL »» » , ^ , 

τι τῶν ττροειρημένιων, δώσει δίχην ov μετρίαν. ἐστηλογραφήϑη ἐν 
τῷ Καίσαρος ναῷ." 

* σ΄ “» Γ αν 4 7 , )  -— e » 

3. Καῖσαρ Νωρβανῷ «(Φλάχχῳ χαίρειν. Ἰουδαῖοι 000t 7τοτ 
5 ΡῚ ^" («* »᾽ 2 ) , ^q 2-77 , , € * 

ovy εἰσίν, [οἱ] δι΄ ἀρχαίαν συνήϑειαν εἰώϑασιν χρήματά τε ἱερὰ 
» 47 - , c , ἃ & 

φέροντες avazéuscetv ἀχωλύτως τοῦτο stoteírogav εἰς Ιεροσόλυμα. 
χαὶ ταῦτα μὲν Καῖσαρ. 

? , ^ ᾿ NC. X » c * - ) TM " 

4. .4dyoínmmwag δὲ xal αὐτὸς CygawWev ὑτεὲρ τῶν Ιουδαίων vov 
, - , ^" , - NA / τρόχεον τοῦτον" . Τγρίσσεας Ἐφεσίων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν. 

- ' H Ly ^£ ) , - , 

τῶν εἰς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀναφερομένων ἱερῶν χρημάτων 
^ ) ^ ^ ^ ^ LL ^ ) »] , 3 d , 

τὴν ἐτιιμέλειαν χαὶ φυλαχὴν βούλομαι τοὺς ἐν 40i Ιουδαίους z0t- 

εἶσϑαι χατὰ τὰ πάτρια. τούς T€ χλέπτοντας ἱερὰ γράμματα τῶν 
, V , , , ^ 3 »m , » - 

Ἰουδαίων χαταφεύγοντάς τὲ eig τὰς ἀσυλίας βούλομαι αττοσττάσϑαι 
"A 3 2 Y , €t ν , 3 - , 

χαὶ παραδίδοσϑαι τοῖς Ἰουδαίοις. ᾧ διχαίῳ αττοστεῶνται οἱ ἱερό- 
συλοι. ἔγραψα δὲ χαὶ Σιλανῷ τῷ στρατηγῷ. ἵνα σάββασιν μηδεὶς 
ἀναγχάζῃ Ἰουδαῖον ἐγγύας ὁμολογεῖν." 

5. ,Magxos ᾿γρίπητας Κυρηναίων ἄρχουσιν βουλῇ δήμῳ χαί- ΚΟ ΘΧΟΘ “570 CO ami Lf OX pov; σημῷ X 
3 ΄ , 3 25 ε € € 2 e € ' , 

octv. οἱ ἐν Κυρήνῃ Ιουδαῖοι, ὑττὲρ ὧν ἤδη 0 Σεβαστὸς EmeuwWev 
^ ^ E] , ^ , » LEE ^ ^ ν᾿ 

στρὸς τὸν ἐν «Ζιβυῃ στρατηγὸν vOvrc ovra Φλάβιον καὶ πρὸς τοὺς 
2 4 M - 2 , ^ , t 4^7 ἄλλους τοὺς τῆς ἐπαρχίας ἐπειμελουμένους, ἵνα ἀνεπιχωλύτως cva- 

, ^ , , c 2 ἘΞ , 

τέμσεηται τὰ ἱερὰ χρήματα εἰς Ἱεροσόλυμα, ὡς ἔστιν αὐτοῖς τιά- 
3 , - € € , - , 

vQuOY, ἐνέτυχόν uot νῦν, ὡς ὑπό τινων συχοφαντῶν ἐπτηρεαζόμεγοι 
ς 3 , - 3 ^ , ^f * P] 

xal ὡς £v προφάσει, τελῶν μὴ ὀφειλομένων χωλύοιντο᾽ oig ἀπο- 
^ ΄ ^ * 

χαϑιστάνειν χατὰ μηδένα τρόττον ἐνοχλουμένοις, καὶ εἴ τινων ἱερὰ 
, ) , - - 3 , 

χρήματα ἀφήρηνται τῶν πόλεων τοὺς εἰς ταῦτα αποχεχριμένους 
- , — -29 , 7 [2 

χαὶ ταῦτα διορϑώσασϑαι τοῖς ἐχεῖ Ἰουδαίοις χελεύω. 

PAMWLat 
1 ἐν Ayzvoy om. Lat Ayo) Scaliger ἀργυρῆ PM aoyvox (c i. ras.) 

A ἀργύρη — 2::.0m. M τῶν εἰρημένων AM οὐ] ovg] ΑΜ 4 Nog- 
Bavo] νωγβανῶ PÀ! voyucvo M et ex corr. Α νορβανῶ W norbano Lat 
Ἰουδαῖοι --- 6 Ἱεροσόλυμαϊ iudaei qui antiqua consuetudine solent pecunias sacras 

ad hierosolyma transmittere sine impedimento hoc faciant Lat ὅσοι ὅποι 
uel ὅπη coni. οἱ om. PW — 6 εἰς Ἱεροσόλυμα post ἀναπέμπειν tr. ed. pr. 
ex Lat; sed uereor ne haec manca sint 9 ἄρχουσιν W 12 γράμματαὶ 
χρήματα AMWLat, cf. supra $ 164 15 ἔγραψε W σιλουανῶ ΑΜ sy- 
lano Lat μηδεὶς — Ἰουδαῖον] ne — iudaei compellantur Lat 16 ἀναγ- 

κάση AM [9 τόντε] τότε ed. pr. φάβιον AMLat, recte ut uid. 22 ἐπη- 
ρεάζοιντο AMW 28 £v] eni coni, nisi tollere mauis οἷς] τοῖσ AM πάντα 
κελεύω uel simile ante χατὰ addendum — 24 ἐνοχλουμένουσ PW καὶ εἰ — 
25 πόλεων] sed et si quas sacras pecunias ciues ab. eis abstulerunt Lat. τινων] 

τινα AM τινες coni, 25 πόλεων] πολιτῶν uertit Lat 

166 

167 

165 

169 
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90 ANTIQ. IUD. XVI 171—177 (VI. 6---8) 

6. Itc Νωρβανὸς Φλάχχος ἀνθύπατος Σαρδιανῶν ἄρχουσι 
χαίρειν. Καῖσάρ, μοι ἔγραψεν κελεύων μὴ χωλύεσϑαι τοὺς lov- 

δαίους ὅσα ἂν ὦσιν χατὰ τὸ πάτριον αὐτοῖς ἔϑος συναγαγόντες 
χρήματα ἀναττέμτστειν εἰς "'TeoogóAvpa: ἔγραψα ovv ὑμῖν, ἵν᾿ εἰδῆτε, 
ὅτι Καῖσαρ χἀγὼ οὕτως ϑέλομεν γίνεσθαι." 

7. Οὐδὲν ἧττον χαὶ Ἰούλιος ᾿ΑἸντώνιος ἀνϑύτεατος ἔγραψεν 
“Ἐφεσίων ἄρχουσιν βουλῇ δήμῳ χαίρειν. οἱ ἐν τῇ Moi κατοιχοῦν- 
τὲς Ἰουδαῖοι εἰδοῖς Φεβρουαρίοις διχαιοδοτοῦντέ μοι ἐν Ἐφέσῳ 
ὑπέδειξαν Καίσαρα τὸν Σεβαστὸν xal ᾿4γρίπταν συγχεχωρηχέναι 

αὐτοῖς χρῆσϑαι τοῖς ἰδίοις νόμοις χαὶ ἔϑεσιν, ἀπαρχάς τε, ἃς ἕχα- 
στος αὐτῶν ἐχ τῆς ἰδίας πιροαιρέσεως εὐσεβείας ἕνεχα τῆς τερὸς τὸ 
ϑεῖον * ἀναχομιδῆς συμ:τορευομένους. γιοιεῖν ἀνεμητοδίστως. ἤτουν 
τε, ὅπως χαγὼ ὁμοίως τοῖς ὑττὸ τοῦ Σεβαστοῦ xci ᾿4γρίπττα δο- 
ϑεῖσιν τὴν ἐμὴν γνώμην βεβαιώσω. ὑμᾶς οὖν βούλομαι εἰδέναι 
ἐν τοῖς τοῦ Σεβαστοῦ καὶ ᾿4γρίτειπτα βουλήμασιν συνετειτρέτεειν αὖ- 
τοῖς χρῆσϑαι xal ποιεῖν χατὰ τὰ πάτρια χωρὶς ἐμττοδισμοῦ." 

8, Ταῦτα μὲν οὖν παρεϑέμην ἐξ ἀνάγκης, ἐπειδὴ μέλλουσιν 
ai τῶν ἡμετέρων πράξεων ἀναγραφαὶ τὸ zÀAéov εἰς τοὺς Ἕλληνας 
ἰέναι. δειχνὺς αὐτοῖς ὅτι πάσης τιμῆς ἄνωϑεν ἐττιτυγχάνοντες οὐδὲν 
τῶν πατρίων ἐχωλύϑημεν ὑττὸ τῶν ἀρχόντων πράττειν, ἀλλὰ καὶ 
συνεργούμεϑα τὰ τῆς ϑρησχείας ἔχοντες xal τῶν εἰς τὸν ϑεὸν τιμῶν. 
ποιοῦμαι δὲ τιολλάχις αὐτῶν τὴν μνήμην ἐπιδιαλλάττων τὰ γένη 
xci τὰς ἐμτιεφυχυίας τοῖς ἀλογίστοις ἡμῶν ve χἀχείνων μίσους ai- 

| τίας ὑπεξαιρούμενος. ἔϑεσιν μὲν γὰρ οὐδέν ἐστιν γένος ὃ τοῖς 
αὐτοῖς ἀεὶ χρῆται xal χατὰ πόλεις ἔσϑ᾽ ὅτπτη πολλῆς ἐγγιγνομένης 
τῆς διαφορᾶς" τὸ δίχαιον δὲ zaotv ἀνϑρώτιοις δμοίως ἐπιτηδεύ- 

ovrec λυσιτελέστατον ὃν “Ελλησίν τὲ xai βαρβάροις, οὗ πλεῖστον oi 

PAMWLat 
1 banc epistulam Ephesiis scriptam exhibet Philo legat. ad Gaium p. 1036 

(8 40) Noofavóc] νορίρανόσ (s. m. 2) P νορβανὸσ W i. marg. yo νωγμάνοσ 
ΑΜ φλάγγοσ M ἄρχουσι ἄρχουσιν W ἄρχου σι καὶ βουλὴ AMLat ἄρχουσι 
βουλῇ δήμῳ coni ὃ. ὅσα — ὦσιν om. Lat ὅσα) coni. ὅσοι codd.; cf. $ 166 
JUR AM συνάγοντας Gutschmid 5 ϑέλωμεν P γενέσϑαι AM 
6 ᾿Αντώνιος om. Lat ἔγραψεν) scripsit ita Lat 5. ἰδοῖσ PW φεβραρίοισ 
A φευρουαρίοισ M Φεβρουαρίαις Bekker 12 post ϑεῖον lacunam statuit Cocceji 

13 δοχϑεῖσι (-σιν A) ΑΜ. 14 ov] δὲ ΔΜ. 15 ἐν — βουλήμασιν») quo- 
niam decretis augusti et agrippae parens Lat ἐν) ἐμὲ Cocceji αὐτοὺσ AM 

18 εἰσ voveo ἕλληνασ τὸ πλέον tr. M 19 ἄνωϑεν] αὐτοῖσ PW — 21 συ- 

γεργούμεϑα τὰ] συνεργοὺσ μαϑημάτων AMW defendebamur Lat 23 ὑμῶν 
PW κἀκείνου PW — 25 καὶ οπι. ΒΡ γρ ἔστιν ὅπη b marg. ἃ ἐγγινομένησ 
AMW 26 ἐπιτηδεύοντες) siudeatur Lat ἐπιτηδευτέον Gutschmid ἐπιτηδεύει 
ed. pr. ἐπιτηδεύεται Cocceji 

10 

20 
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25 
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ANTIQ. IUD. XVI 177—1583 (VI. $, VII. 1) 81 

a dq , , » o € - , € di oh , 
capo. ἡμῖν νόμοι λόγον ἔχοντες éaguv ἡμᾶς, εἰ χαϑαρῶς ἐμμένοι- 

, ,^ » 5. ^ " - ) 

μὲν αὐτοῖς, εὔνους xai φίλους ἀτιεργάζονται. διὸ zal ταῦτα τιαρ 
, - ) , ^ , » - 1 - ^ 

ἐχείνων ἡμῖν ἀπαιτητέον xal δέον οὐχ ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ἐπιτη- 
» , , * ) , Li » - ^ - 

δευμάτων οἴεσθαι τὸ ἀλλότριον, ἀλλ᾿ ἐν τῷ πρὸς καλοχαγαϑίαν 
] , , - ^ ^ er , ^ d 

ἐτειτηδείως ἔχειν" τοῦτο γὰρ χοινὸν craGw xal μόνον ἱχανὸν Óta- 
, ^ - ) € , ΡῚ , P Ji A E] ^ ^ - 

σώζειν τὸν τῶν ἀνϑρώτεων βίον. ἐττάνειμι δὲ zeit ἐπὶ τὰ συνεχῆ 
". € , Ἢ τῆς ἱστορίας. 

€ ' { κυ Hu us ΒΡ 4; ' ^ 

VIL. 1. Ὁ γὰρ Ἡρώδης πολλοῖς roig ἀναλώμασιν εἴς τε τὰς 
M ^ ^ FH LL PA , P , E ) τς TUE. Fs € CP 

ἔξω zal τὰς ἐν τῇ βασιλείᾳ χρώμενος, ἀκηχοὼς ἔτι τάχιον ὡς 'Yoxa- 
€ * ) - ^ } nd ^ d , 3 , 

vüg ὃ πιρὸ αὐτοῦ βασιλεὺς ἀνοίξας τὸν “1αυίδου τάφον ἀργυρίου 

λάβοι τρισχίλια τάλαντα χειμένων zt0A0 :ιλειόνων ἔτι χαὶ δυναμέ- 
e , - , s nr WE] , 

vy εἰς aav éregkéoat ταῖς χορηγίαις, ἔχ τιλείονος μὲν δι ἐννοίας 
- ’ ^ - , ^ b nm , 

εἶχεν τὴν ἐειχείρησιν, ἐν δὲ τῷ τότε νυχτὸς ἀνοίξας τὸν τάφον εἰσ- 
, , cr ^ ΑΝ τι F^ ; i] 3 ic X E 

ἔρχεται πραγματευσάμενος ἤχιστα μὲν τῇ zt Aet φανερὸς εἶναι, σταρ- 
' 1 ' , - , , j 2 

ειληφὺς δὲ τοὺς πιστοτάτους τῶν φίλων. ἀποϑέσιμα μὲν ovv 
, Gy ) 4 , - 

χρήματα χαϑάτιερ Ὑρχανὸς ovy εὗρεν, χόσμον δὲ χρυσοῦν xal χει- 
^» , e 2 , , P. 2 5 2 , 

μηλίων τιολύν, ὃν ἀνείλετο πάντα. σπουδὴν Ó εἰχεν ἐπιμελεστέ- 

ραν τιοιούμενος τὴν ἔρευναν ἐνδοτέρω τὲ χωρεῖν xai χατὰ τὰς ϑή- 
xac. ἐν αἷς ἣν τοῦ “Ιαυΐδου χαὶ τοῦ Σολομῶνος τὰ σώματα. χαὶ 

Mo μὲν αὐτῷ τῶν δορυφόρων διεφϑάρησ λογὸς ἔνδοϑεν εἰσιοῦ δύο μὲν αὐτῷ τῶν δορυφόρων διεφϑάρησαν φλογὸς ἔνδοϑεν εἰσιοῦ- 
) , € 3 , , 2 2 * 2 , - , 

σιν ἀπαντώσης, ὡς ἐλέγετο, ττερίφοβος ὃ αὐτὸς ἐξήει, xol τοῦ δέους 

ἱλαστήριον μνῆμα λευχῆς πέτρας ἐτεὶ τῷ στομίῳ χατεσχευάσατο σπο- 
^ ^ - , , € J 

λυτελὲς τῇ δατιάνῃ. τούτου xal Νιχόλαος ὁ xav! αὑτὸν ἱστοριο- 
- , 7 - 

γράφος μέμνηται τοῦ χατασχευάσματος, Ov μὴν ὅτι xal χατῆλϑεν, 
2 ) - ' - ^u s Ei - 

οὐχ εὐτερεττῆ τὴν ztQGStv ἐπειστάμενος. διατελεῖ δὲ xol τάλλα τοῦτον 

PAMWELatZonaras I p. 441. 

1 ἐμμένομεν (o ex ὦ corr. A) AM ἐμμενοῦμεν coni. 2 ἀπεργάσονται 
coni. ταὐτὰ Gutschmid — 3 χαὶ] ὡς coni, nisi spurium est 4 ἀλλ᾽ — ὃ ἔχειν 
sed non seruatus benignitatis affectus Lat ἀλλ᾽ ἀλλὰ τὸ συγγενὲς coni. nisi 
postea cum Lat ovz inserere mauis; sed fort. Iosephus neglegentius scripit 

5 πᾶσι AM δδιασώιζειν αὶ 6 ἐπανίειμι πάλιν om. WLat — S i. marg. 
ic E XII Lat - τοῖς] τε τοῖσ W εἰς — 9 βασιλείᾳ om. ELat τὰς] 
rovc AM τὰ coni 9 ἔξω] ἔξω χρείας Bekker τὰς] τοὺσ AM “ἀχηχωὼς 
ex corr. Ρ ἔτι τάχιον om. ELat 10 βασιλεύσασ E — 14 πραγματευόμενοσ 
E μὲν ἥκιστα tr. E uiv vj πόλει ἥχιστα tr. M μέν] uiv ἐν PW 
τῇ πόλει οι. E 15 *zuototéárovo P 106 *zóouov — 17 πάνταϊ] ornatum 
uero et uasa aurea plura tulit Lat χρυσοῦ W πολὺν χειμηλίων χρυσῶν 

(om. x«l) E 17 ἀνείλετο] E ἀνείλατο codd. δὲ AM 18 τε om. E χαὶ 

κατὰ] κατὰ E ad Lat; corrupta uid. 19 σολόμωνοσ AMW σολομῶντοσ E 
20 *zvóoy P 21 δὲ E 22 ἐπὶ τῶν στομίων κατεσκεύασε E πολυτελὲς 
τῇ! πολυτελεστάτῃ AME magnificentissimis Lat 24 Ἐδτι ἔτι PW ἔἘχαὶ om. 
Ὗ 25 τὰ ἄλλα AMW 
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32 ANTIQ. IUD. XVI 153—190 (VII. 1. 2) 

τὸν τρόττον χρμεγος vj γραφῆ᾽ ζῶντι γὰρ ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ σὺν 
2 - , , M JU UE , 2 , , αὐτῷ χεχαρισμένως ἐχείνῳ xai xaJ ὑπηρεσίαν ἀνέγραφεν, μόνων 

c , - » 2 προ , TM - 3 
ἁτιτόμενος τῶν εἴχλειαν αὐτῷ φερόντων, πολλὰ δὲ xal τῶν ἐμφα- 

- 2 , ) ΄- ^ , - , 

γῶς ἀδίκων ἀντιχατασχευάζων xci μετὰ πάσης σπουδῆς ἐτιχρυτετό- 
᾿ M ; *, , - , 2 —- 

μενος, óc γε καὶ τὸν ἤϊαριάμμης ϑάνατον xol τῶν :ταίδων αὑτῆς 
[44 3 - - n τ τῶν , 3 , 3 , 

οὕτως ὠμῶς τῷ βασιλεῖ τεετεραγμένον εἰς εὐπρέπειαν ἀνάγειν Bov- 
4 , 3 f^ ^ - , 4*1 

λόμενος ἐχείνης τε ἀσέλγειαν xai τῶν νεανίσχων ἐπιβουλὰς χατα- 

ψεύδεται, zal διατετέλεχεν τῇ γραφὴ τὰ μὲν πεπραγμένα δικαίως 
- » e , ^t. c - , 

τῷ βασιλεῖ ττεριττότερον ἐγχωμιάζων, vzio δὲ τῶν τεαρανομηϑέντων 
? , ^ , P] ' 3 “ὧν ς 

ἐσπουδασμένως ἀ:τολογούμενος. ἐχείνῳ μὲν οὖν τεολλὴν ἄν τις. ὡς 
, ' M , 2 ' , μιν δὴ ἡ ) 

ἔφην, ἔχοι τὴν συγγνώμην" ov γὰρ ἱστορίαν τοῖς ἄλλοις. ἀλλὰ ὑὕτεουρ- 
, fq ^ - , - € - Ἂς , 3 - 

γίαν τῷ βασιλεῖ ταύτην ἐποιεῖτο. ἡμεῖς δὲ xal γένους ὄντες ἀγχοῦ 
- 37. 2 , nus ^ - ^ - ^ , 

τῶν ἐξ doaucvaíov βασιλέων zal διὰ τοῦτο σὺν τιμῇ τὴν ἱερωσύ- 
, M , , ^ 2 - 2 2 € , 

γὴν ἔχοντες τὸ ψεύσασϑαί τι τιερὶ αὐτῶν οὐχ εὐτερεττὲς ὑτεειληφό- 
- ' , 2 , δ. , 4^ ^ - 

τὲς χαϑαρῶς xai δικαίως ἐχτίϑεμεν τὰς ztoaSerc, τεολλοὺς μὲν τῶν 
, - ΄ Ἢ ? ^ , ', 3 - 

ἐγγόνων τῶν ἐχείνου xol βασιλείοντας ἔτι δι΄ ἐντροπῆς ἔχοντες. 
^ ν᾽ ^47 M , , € cr , , 

τὴν ὃ ἀλήϑειαν πρὸ ἐχείνων τετιμηχότες, ἣν Ove διχαίως ἐγένετο 
, .2 2 ἂν 2 , 2 - ΄ 

συνέβη τὲ παρ αὑτοῖς ἐχείνοις θὁργῇ τυγχάνειν. 
€ PA P ^ . 2 : , € 3 , - , 

2. Ἡρώδης δὲ διὰ τὴν ἐπιχείρησιν, ἣν ἑποιήΐσατο τῷ τάφῳ. 
τῷ 9*7 , 2 A. ν ν 5 NV ' ^ - , 

χεῖρον ἐδόχει πράττειν ἐν τοῖς χατὰ τὴν οἰχίαν, εἴτε δὴ τοῦ μηνέ- 
3 , [4] P^ , , , , 

ματος ἐπιδόντος εἰς ἃ μάλιστα καὶ τιρότερον ἐνόσει τελείω γενέσϑαι 
' 3 , ^ ES | , , - , 2 , 

χερὸς ἀνηχέστους ἐξελϑεῖν συμφοράς, εἴτε zal τῆς τύχης ἕν ἐχεένῳ 
Ἁ 3 , , » € * * ^ , , 3 

τὴν ἐπίϑεσιν “τοιουμένης ἐν οἷς τὸ xarà τὴν αἰτίαν εὔχαιρον οὐ 
' τ - NES ' ] , ? - ' ' 

μιχρᾶν τείστιν παρεῖχεν τοῦ διὰ τὴν ἀσέβειαν αὐτῷ τὰς συμφορὰς 
Ψ , , M Ej ) , , ^ ^ 

αττηντηχέναι. στάσις γὰρ ἣν ὥσπερ ἐμφυλίου πολέμου χατὰ τὴν 
3441 ^ , M 4^4 75 3 , - ^ - 

αὐλὴν xal μίση τιρὸς ἀλλήλους ανϑυτιερβαλλομένων ταῖς διαβολαῖς. 
3 , ) 3. «x P ^ - E] ^ - 3^. t1 ^ P »" 

ἐστρατήγει ὃ ἀεὶ χατὰ τῶν ἀδελφῶν ΑἽντέσιατρος δεινὸς ὧν ἔξωϑεν 

$ 188 — bell. Iud. I 467. 

PAMWELatZonaras I p. 442. 

1 ζῶντῇ ζῶν τε Cocceji συζῶν γε Gutschmid ζῶντι — 3 αὐτῷ] nam 
uiuente rege et cum eo degens Lat — ovy] συνὼν AM, recte si za? omittetur 
2 ἀνέγραφεν) γέγραφεν Naber ἔγραφεν coni μόνον PW — 3 εὐχλειαν») πρὸσ 
εὔχλειαν AMW et ut uid. Lat ἐμφανῶν ἀδικιῶν PW ὃ πεπραγμένον] ed. pr. 
πεπραγμένων codd. 8 διατετέλεχ᾽ ἐν coni. 11 ἀλλ ΑΜ 12 γένος Ernesti 
13 τῶν ἐξ — βασιλέων) asamonaeorum regun Lat ἀσαμωναίων AMW τὴν] 

χαὶ τὴν AM fort recte 14 ἐχόντων ΑΜ. περὶ ὑπὲρ PW εὐπρεπῶσ M 
15 πολλοὺς — p. 34, 13 πρώτῃ om. Lat 10 xci om. PW 11 ἐγίγνετο AM 

τε] δὲ Α μὴ δὲ (ur 8. m. 22 M ooy5l| ooy5o (jo ex ἡ corr. A) AM 
19 " ἐπιχείρησιν] ἐπιχείριον W — 21 πλείω] ὡς πλείω Coceeji 22 πρὸςϊ χαὶ 
πρὸσ À καὶ [ καὶ πρὸσ M ἐχείνοις ed. pr. 23 ἐν oic τὸ] γένοιτο AM 
24 τοῦ] τὸ AM 26 μίσουσ E 21 δὲ E Ἐτῶν ex τὸν» corr. A 

et 

10 
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ANTIQ. IUD. XVI 190—196 (VII. 2. 3) 33 

μὲν περιβάλλειν αὐτοὺς ταῖς αἰτίαις, αὐτὸς δὲ σιολλάχις ἀπολογου- 

μένου TÓIUOV λαμβάνων, ἵν᾽ ἡ τὸ δοχοῦν εὔνουν τειστὸν cUTQ τιρὸς 
τὰς ἐγειχειρήσεις ὧν ἐδόχει. καὶ τούτῳ τῷ τρότεῳ σιοικίλως ἔχσεερεε- 
ληλύϑει τὸν τιατέρα μόνος ὑστὲρ τῆς ἐχείνου σωτηρίας ἅπαντα 
γιράττειν αὐτὸς “τεπιστευχώς. ὁ δὲ καὶ Πτολεμαῖον, ὃς ἦν αἰτῷ 
διοιχητὴς τῶν τῆς βασιλείας γεραγμάτων, ᾿Αντισπεάτρῳ συνίστη zai 

μετὰ τῆς ἐχείνου μηρὸς ὑτιὲρ τῶν ἐπειγόντων ἐβουλεύετο. χαὶ 
χαϑόλου τὰ πάντα ἦσαν οὗτοι καὶ πράττειν ὅσα ϑέλοιεν xol τιρὸς 
δύσνοιαν ἄγειν τὸν βασιλέα τῶν ἔξωϑεν οἷς ἐδόχει συμφέρειν. οἱ 
δ᾽ ix τῆς ἩἨΠαριάμμης χαλε:τώτερον ἀεὶ διετίϑεντο, xai τὴν αἰτίαν 
ὑχε εὐγενείας οὐχ ἔφερον :«αρεωσμένοι καὶ τάξιν ἀτιμοτέραν ἔχον- 

' ^ τ ) * , 1 - , 

τὲς. αἵ ye μὴν γυναῖχες, ἡ μὲν ᾿41λεξάνδρῳ συνοικοῦσα, ϑυγάτηρ 
3 4 dos , Ty ^ "] J 2 , PO 2 N γ᾽ ) 3 / , ἡ T ἡ δ 4 ρχέελαοιυ ^am Q« μισὸς €UZ€V etg 1} ZaGACOLLUTV «ara τὲ τὴν 2tO00S 

τὸν ἄνδρα διάϑεσιν xax τοῦ :Q0g τὴν ἐχείνης ϑυγατέρα δοχεῖν 
ὑγιερηφανώτερον διακεῖσθαι" συνῴχει μὲν γὰρ ᾿Ἱριστοβούλῳ, τὴν 
δὲ ἰσοτιμίαν αὐτῆς ἀναξιοτιάϑει Γλαφύρα. 

3. “«Ἰευτέρας οὖν ταύτης ἔριδος tum envanvíac οὐδ᾽ ὃ τοῦ | Ba- 
σιλέως ἀδελφὸς Φερώρας ἔξω ταραχῆς ἣν» ἰδίαν δὲ ὑπόϑεσιν ὑτεο- 
ψέας χαὶ μίσους εἶχεν" ἐμυεειττώκει μὲν γὰρ εἰς ἔρωτα δουλευούσης 
αὐτῷ γυναικός, ἥττητο δὲ τῆς ἀνθρώπου μεμηνότως ἐπεὶ τοσοῦτον 
κρατούμενος, ὥστ᾽ αὐτῷ καὶ τῆς τοῦ βασιλέως ἐγγυηθείσης ϑυγα- 

τρὸς τὴν μὲν ὑγιερηφανῆσαι, sóc δὲ τῇ δούλῃ τὸν νοῦν εἶχεν. 
ἤχϑετο δὲ ἀτιμασϑεὶς Ἡρώδης τῷ στολλὰ μὲν εὐεργετῆσαι τὸν 
ἀδελφόν, δυνάμει δὲ καὶ χοινωγὸν ἔχειν τῆς βασιλείας, οὐχ ὅμοιον 

εἰς τὰς ἀμοιβὰς δρῶν, xav τῷ τιροσώτιῳ δυστυχεῖν qvo. χαὶ τὴν 
uiv χόρην μὴ τυχὼν Φερώρα διχαίου zat) Φασαήλου δίδωσιν, αὖ- 
τὸς δὲ χρόνου διελϑόντος in ds ἤδη τταρηχμαχέναι τὴν ἐπιϑυ- 

$ 190 — bell. ER lam, $194 — bell. Iud. I. 459. 

PAMWE Zonaras 1 p. 442. 
1 πεῤιβάλλων E 2 Ἐλαμβάνειν AMW ἵνα E 3 ἐγχειρήσεισ E 
- γ ^ LI - , , * 

9 αὐτὸς] «vtov AM, om. E πεπιστευχώς) yo πεπειχώσ i. marg. AM 

δοχῶν E πεπιστευμένος aut πεπιστευχότα coni. 9 oic] 0c0. AM 

10 μαριάμησ E αἰτία») ἀτιμίαν AMWE, grauius uitium latet 11 *za«- 

ρεωσμένοι] i. marg. yo παρεωραμένοι AM. Ἐατιμωτέραν P 12 αἵ γε etc.] 

sententia caret clausula γε] τε AME 13 Ἐγλάφυρα AM — 15 Ἐὑπερηφανό- 
τερον δοχεῖν tr. M Ἐὑπερηφανότερον M et ex corr. A 16 ἀνηξιοπάϑει 
(y i. ras. A) AME ἠναξιοπάϑει  Ἐγλάφυρα AM 15 οὐδ᾽ 0] οὐδὲ E 
18 δὲ] δ᾽ A! l9 Ἐἐνεπεπτώχει ΑΜ 21 ὥστε E. 22 *ineongaviocu M 
ὑπερηφάνησε coni. τὴν δούλην E ἔχειν AME 28 εὐεργετεῖν E 25 *vv- 

, 0v 
χεῖν Μ 26 Ἐφερώρα AM 

Iosephus IV. 3 

191 

192 

193 

194 
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200 
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μίαν τἀδελφῷ περί τὲ τῶν πρώτων ἠτιᾶτο xal τὴν δευτέραν ἠξίου 
λαμβάνειν, Κύπρος ἐχαλεῖτο. Φερώρᾳ δὲ συμβουλεύει Πτολεμαῖος 
ἤδη ποτὲ παυσαμένῳ τῆς elg τὸν ἀδελφὸν ἀτιμίας χαταβαλεῖν τὸν 
ἔρωτα xoi γὰρ αἰσχρὸν εἶναι δούλης ἡττώμενον ἀττοστερεῖν μὲν 
αὑτὸν τῆς εὐνοίας τῆς πταρὰ βασιλέως, αἴτιον δὲ χἀχείνῳ ταραχῆς 

xal μίσους πρὸς αὐτὸν χαϑίστασϑαι. ταῦτ᾽ ἐχεῖνος ἰδὼν λυσιτε- 

λήσοντα τῷ χαὶ πρότερον ἐν διαβολαῖς γενόμενος συνεγνῶσϑαι, τὴν 

μὲν ἄνϑρωπον ἤδη xal τταῖδα ἐξ αὐτῆς ἔχων &zonéumevat, βασιλεῖ 
δ᾽ ὡμολόγει λήψεσθαι τὴν δευτέραν αὐτοῦ ϑυγατέρα χαὶ τριαχοστὴν 
ἡμέραν συνέϑετο τοῦ γάμου, συνεττομνύμενος ὡς οὐδὲν ἔτι χοινώ- 
γημα "Q6 τὴν ἀποπεεμφϑεῖσαν ἔσται. διελθουσῶν δὲ τῶν τριά- 
χονταὰ ἡμερῶν τοσοῦτον ἣν ἥττων τοῦ ἔρωτος, ὥστε μηδὲν μὲν ἔτι 
σοιῆσαι τῶν ὡμολογημένων, χάλιν δὲ διατελεῖν ἐπὶ τῇ πρώτῃ. 
ταῦτα φανερῶς ἤδη τὸν Ἡρώδην ἐλύσιει χαὶ πρὸς ὀργὴν γεν. σαν 
οὖν λόγοι τινὲς ἀεὶ παραπίέπτοντες παρ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ττολλοὶ τὴν 

ὀργὴν τοῦ βασιλέως ἀφορμὴν τῶν χατὰ ἀλλ πὲς διαβολῶν ἔτπτοι- 

οὔντο. OuéAeurev δὲ οὐχ ἔσϑ᾽ ἥτις ἡμέρα οὐδ᾽ ὥρα, καϑ'᾽ ἣν ἀτρε- 
μεῖν αὐτῷ συνέβαινεν, ἀλλ᾽ ἀεί τι προσέπιτπτεν χαινῶν ἀγωνισμά- 
TOY συγγενῶν χαὶ φιλτάτων εἰς ἀλλήλους πεποιημένων. τοῦτο μὲν 
γὰρ 1 Σαλώμη χαλεττὴ xol δύσνους οὐσα τοῖς ἐχ ηαριάμμης οὐδὲ 
τὴν ἑαυτῆς ϑυγατέρα συνοιχοῦσαν ᾿Αριστοβούλῳ ϑατέρῳ τῶν νεα- 

νέσχων εἴα τῇ τοῦ γάμου πρὸς ἐχεῖνον εὐνοίᾳ χρῆσϑαι, λέγειν τὲ 

$ 201 — bell. Iud. I. 478. 

PAMWELatZonaras I p. 443. 

1 *r&ósAqov A Ἐπρώτων)] ἐρώτων Naber, quod ipse conieceram 
2 Κύπρος! κύπροσ δ᾽ AME πτολεμαίω Ῥ 3 ποτὲ om. PW τὸν] μὲν 
τὸν PW Ὁ αὑτὸν] αὐτὸν PW ἑαυτὸν AM 6 χαὶ s. M ἐχεῖνος ἰδὼν] 
εἰδὼσ ἐχεῖνοσ AM λυσιτελὴσ ὄντα W 7 συνεγνῶσϑαϊ συνεγνώσϑη AM, 
i. marg. yo συγγνώμησ ἠξιῶσϑαι (ἠξιώϑη M) AM 9 δὲ AMWE ἔχαὶ xal 
εἰς coni. 10 ἔϑετο E *rovc γάμους ἐπομνύμενος coni. Ἐσυνεπωμνύ- 
μενοσ P — *ov9iv AM 11 Ἐἀπὸπεμφϑῆσαν P 12 ἧττον PE 13 *óguo- 
λογημένων P * toot] ἐρωμένῃ Naber 14 Ἐταῦτα) καὶ ταῦτα AM 
ταῦτα — 19 πεποιημένων) in domesticis ergo malis herodes constitutus afflige- 
batur ; nam multi ex regis ira accipientes audaciam. accusabant. propinquos et 

amicos eius, quibus ita inter se dispositis nulla requies erat Lat, cf. p. 32, 15 

15 ἀεὶ προσπίπτοντεσ AM rectius ut uid 10 φερούρου Ρ — 17 διέλειπεν δὲ] 
διέλιπέ (διέλιπεν A!) τε AM διετέλει δὲ E yp διέλιπε δὲ i. marg. A οὐκ ἔσϑ᾽ 
iuc] οὔτέ τισ AM οὐχέτι τίσ E ἡμέρασ οὐδὲ E 18 ἀλλ᾽ del] ἀλλά E 

καινὸν (aci. ras. corr. A) ἀγώνισμα vov συγγενῶν AME 19 εἰς om. Ε΄ *ze- 
πονημένων Cocceji 20 *2z] ἐκ τὴ M μαριάμησ Ὲ 21 *9vyatéoav P! 
22 τε om. PW 
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» * » } ) γε ) /€ ^ , € - ) 

€( τι λαλισειξεν Xat ἰδίαν ἀνατιείϑουσα xci μηνύειν ἑαυτῇ x&v 
die , , ^ ^ € , , 

τοῖς πιροσχρούμασιν, οἷα συμβαίνει, σεολλὰς ὑποψίας εἰσάγουσα. 
Ε] ' ' [44 , , , LI 

δι ὧν αὐτὴ uiv &zavra τὰ xat ἐχείνους ἐμάνθανεν, δύσνουν δὲ 
-*" - , , “- , 23 - ^ 

τὴν σπιαῖδα TQ νεανίσχῳ πεποιήκει. χαριξομένη Ó ἐχείνη τῇ μητρὶ 
mr mn ἔλεγεν, ὡς μέμνηνται μὲν ἰδιάζοντες ἐχεῖνοι τῆς Ἰ]αριάμ- 

μης, ἐστυγήχασι δὲ τὸν ττατέρα, συνεχὲς δὲ διαπειλοῦσιν, εἰ τύχοιεν 
, ᾿ - ) s " 4 , " 3423 "d is 

αὐτοί ποτε τῆς ἀρχῆς, τοὺς μὲν ἐκ τῶν ἄλλων γυναιχῶν παῖδας 
, , - , ^ € , ^ 

Ἡρώδῃ γεγενημένους χωμογραμματεῖς καταστήσειν" ἀρμόσειν γὰρ 

εἰς τοιαύτην χρείαν τὸ νῦν ἐπιμελὲς αὐτῶν xai πιρὸς “εαιδείαν ἐσπτου- 
δασμένον. τὰς δὲ γυναῖχας, εἴ ποτε xal ταύτας ἴδοιεν τοῦ μητρῴου 
χόσμου μετειληφυίας, ἀντὶ τῆς πταρούσης ἁβρότητος ἀπειλεῖν, ὡς 

τρύχεσιν ἠἡμφιεσμέναι χαϑειργοῦνται μηδὲ τὸν ἥλιον βλέπουσαι. 
ταῦτ᾽ εὐϑὺς a Ἰγγέλλετο διὰ τῆς Σαλώμης τῷ βασιλεῖ" κἀκεῖνος 
ἤχουεν μὲν ἀλγεινῶς, ἐπειρᾶτο δὲ διορϑ οὖν, ἐχαχοῦτο δὲ ταῖς ὕπτο- 

ψίαις χαὶ χείρων ἀεὶ συ μενα ἅγασιν χατὰ τιάντων ἐτιίστευεν. 
ob μὴν ἀλλὰ τότε μὲν ἐπιπλήξας τοῖς παισὶν ἀπολογησαμένων 
ῥάων εἰς τὸν χαιρὸν ἐγίνετο, ταῖς δ᾽ ἑξῆς ττολὺ χείρω τεροσέττεσεν. 

4. Ὁ γὰρ Φερώρας ἐλθὼν παρὰ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἔχοντα τὴν 
᾿ρχελάου ϑυγατέρα Γλαφύραν, ὡς ἐδηλώσαμεν, Σαλώμης ἔφη λε- 
γούσης ἀχηχοέναι τὸν Ἡρώδην ἡἥττῆσϑαι τοῦ τῆς Γλαφύρας ἔρωτος 
xal δυστπιαρηγόρητον αὐτῷ τὴν ἐπιϑυμίαν εἶναι. τοῦτο οὖν ἐχεῖνος 
ἀχούσας ὑπό τε νεότητος xal ζηλοτυπίας ἐξεχαίετο καὶ và χατὰ 
τιμὴν εἰς τὴν παῖδα γινόμενα za! Ἡρώδου, “τολλάχις δ᾽ ἦσαν αἱ 
τοιαῦται φιλοφρονήσεις, ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐλάμβανεν ἐξ ὑπονοιῶν διὰ 
τὸν ἐχτεσόντα λόγον. οὐχ ἐχαρτέρησέν τε τὴν ὀδύνην τοῦ πράγ- 

8. 201 cH Iud. I 418. 

PAMWELat Zonaras I p. 443. 
1 αὐτῇ AM 2 προσχρούσμασιν PW 3 Ἐαύτη P 5 μαριάμησ E 

8 Ἐχαταστήσειεν M *&guócs. PW? — 10 *zlóoisv PW .. 11 Ῥαάβρότητοσ 
PA  *oc — 12 βλέπουσαη ciliciis intercludi ne solem uiderent Lat 12 τρύ- 

χεσιν»} coni. τριχέσιν P τρίχεσιν AMW τριχίνοισ E. ϑριξὶν Ernesti τριχίναις 
Dindorf; cf. bell. Iud. ἘἙημφιεσμένον PW καϑειργοῦνται] καϑείργουνται P 
χαϑεδοῦνται AME χαϑείρξειν Zon; in bello Iud. minitatur Alexander ἱστουρ- 
yobc ἅμα ταῖς δούλαις ποιήσειν 13 ταῦτα E ἀπήγγελε E 14 ἤχουσε 
E  *uivom. M  *«Aywoo P — 15 γενόμενοσ AM [11 *óGov PW 
ἐγίνετο] PAW Zon ἐγένετο ME ἔἜχείρω προσέπεσεν] aírocius exarsit Lat 

Ἐχείρων PMW χείρω A προέπεσεν Bekker 19 Ἐγλάφυραν AM δηλώ- 
ecusv W — 20 ἔτησ τοῦ tr. M — ἕτοῦ om. W 32 Ἐχατὰ] κατὰ τὴν W 
23 Ἐγιγνόμενα ΑΜ παρὰ E — ó$WE αἣ οἱ P,om. E 24 ἐπὶ τὸ — 
25 λόγον] propter amorem haec eum facere arbitrabatur Lat Ἐἐξ ὑπονοιῶν 
P ἐξ ἐπινοιῶν AM, fort. participium restituendum 

9Ὲ 
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» ^ 35 ^ * ^ , ' € ^ - 

ματος, ἀλλὰ ἐλϑὼν πρὸς τὸν zarépa χαταμηνύει τὰ v;tO τοῦ QDc- 
, ^ , € , ^ M δὲ 

ρώρα ῥηϑέντα μετὰ δαχρύων. Ἡρώδης δὲ πολὺ μᾶλλον ἐχπταϑὴς 
΄ ^ ^ , - “-" , 3 , 

γενόμενος xai τὸ σὺν αἰσχύνῃ τῆς διαβολῆς ἐψευσμένον ov φέρων 
Η nint, b 2 ΄ , τος , 

ἐτετάραχτο. xal πολλάχις μὲν ὠδύρετο τὴν πονηρίαν τῶν οἰχείων 
οἷος εἰς αὐτοὺς γενόμενος οἵων τυγχάνοι, μεταπέμττεται δὲ τὸν 
Φερώραν xal προσονειδίσας ,.κάκιστε “πτάντων, εἶτεεν, εἰς τοῦτο τῆς 
2 , ^ “αν 34 2 , c - c - 

ἀμέτρου xal πεεριττῆς ἤλϑες ἀχαριστίας, ὡς τοιαῦτα μὲν scegl ἡμῶν 
-— - ^ ^ em 215 2 c - ^ M! , € 

vojGat, τοιαῦτα δὲ λαλεῖν; ἀρ οὐχ ὁρῶ τὴν σὴν προαέρεσιν, ὡς 
3 ^ , , ' , ^f - M 

ov βλασφημίας ἐστοχασμένος τοὺς τοιούτους λόγους τῷ τεαιδὶ πτροσ- 
, ' PN M , 2 ^ , B - 

ήνεγχας, ἐπιβουλὴν δὲ zai φάρμαχον αὐτοὺς ποιούμενος τῆς ἐμῆς 
E ^ , , * ΒΡ * , - , c * 

ἀπωλείας; τίς γὰρ ἄν, eb μὴ δαιμόνων ἀγαϑῶν ἔτυχεν, ὥσπερ οὗ- 
- 3 , M , * , ^ , 

τος ὃ παῖς, ἠνέσχετο τὸν πατέρα μὴ τίσασϑαι διὰ τοιαύτην ὕττο- 
’ ΄ * 47 * ^ E , ^ ^ 

Wíav; τιότερον δὲ λόγον eig τὴν ψυχὴν ἢ ξίφος εἰς τὴν δεξιὰν &u- 
" ] I K "m ^ - ΄ , , ^^ ^ 

βαλεῖν αὐτῷ δοκεῖς χατὰ τοῦ γεγεννηχότος: τί δέ σοι βούλεται τὸ 
- ΄ 3 ' ^ ' 3 ^ M 2 - ^ , 3 

μισοῦντά τε αὐτὸν xal τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πρὸς μόνην τὴν κατ 
- , , d c , ' , ^? ud 

ἐμοῦ βλασφημίαν εὔνοιαν ὑττοχρίνασϑαι xol “τερὶ τούτων λέγειν, à 
- - ) , 5 Ἢ - hn aed , , 

τῆς σῆς ἀσεβείας ἣν xoi νοῆσαι xal διαβαλεῖν; toot κάκιστος εἰς 
3 ΄ uL , . , N M M c , ge 

εὐεργέτην xal αδελφὸν γενόμενος. xci σοὶ uiv ἢ συνείδησις αὕτη 
[^ 3j ^ , - UY ^ 2 M , , 

συζήσειεν. ἐγὼ δὲ νιχῴην ἀεὶ τοὺς ἐμοὺς μήτε ἀμυνόμενος xar 
».»», Η S. f b] - hi ΡΝ , € 

ἀξίαν xal μειζόνως εὐεργετῶν ἢ τυχεῖν εἶσι δίχαιοι." 
5 T Ξ S 3 ; c 7 ERE ᾧ , o JA 2 , 

. Τοιαῦτα μὲν οὖν 0 βασιλεύς. Φερώρας ὃ ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ 
e , n , μὰν , 7 , τῇ μοχϑηρίᾳ Σαλώμην ἔφη ταῦτα συμττείσειν xal za ἐχείνης 

35 MJ ^f € M € , L4 3 , - 

εἶναι τοὺς λόγους. ἡ δὲ ὡς μόνον ἤχουσεν, ἐτύγχανεν δὲ σταροῦσα. 
- 2 , c 3 «1 ' 2 e - 

σιϑανῶς ἀνεβόησεν, ὡς οὐδὲν εἴη zag αὑτῆς τοιοῦτον. χαὶ ὅτι 
^ C - e Ξ 2 -: 3 ^ - 

διὰ σττουδῆς ἐστιν ἅτεασιν εἰς μῖσος ἀγαγεῖν αὑτὴν τοῦ βασιλέως 
zal πάντα τρότιον ἐνέχειν διὰ τὴν εὔνοιαν, ἣν ἔχοι τιερὶ τὸν Ἡρώ- 
δὴν ἀεὶ προγινώσχουσα τοὺς χινδύγους. ἐν δὲ τῷ παρόντι καὶ 
ἄλλον ἐπιβουλεύεσθαι" μόνη γὰρ ἀναπείϑουσα τὸν ἀδελφὸν ἐχ- 

PAMWELat Zonaras I p. 441. 

1 ἀλλ AME Ἐχατὰμηνύεται τὰ P — *qs:909c M 4 vetágazto E 
6 ἁπάντων WE 9. προσήναγχασ W — 10 αὐτοὺς] αὐτὸσ, i. marg. yo αὐτούσ 
(yp om. M) AM 11 οὗτος] αὐτὸσ Ρ 13 Ἐπότερον — 14 doxeic] prius enim 

gladium in dextera quam hoc uerbum in animo debebas inmittere Lat — 15 τὲ 
αὐτὸν] αὐτόν τε coni. 16 περὶ τοὐτων] talia Lat 18 αὐτὴ W 19 ἐγὼ] 
&yo P νικῴην ἀεὶ! νίκωνα εἰσ P νικῶν ἀεὶ W uinco sicut soleo Lat — 20 ἢ 
i. ras. A εἰσιν P δίχαιοι ἄξιοι P 21 οὖν om. AM δὲ WE 

22 ἁλοὺς post μοχϑηρίᾳ add. ed. pr. ἔἘσυνπείσειν PW persuasit Lat, i. marg. 
yg συνϑήσειν (ἡ i. ras. A, yo om. M) AM συνϑῆσαι ed. pr. συνϑεῖναι Wolf apud 
Zon. συμπείϑειν uel συμπεῖσαι Pinder apud Zon.— 23 Ἐδὲ] γὰρ AM et ut uid. 
Lat 24 «vtoig E 26 ἐνέχειν] ἀνελεῖν, i. marg. yo ἐνέχειν (yp om. M) AM 

occidere Lat ἔχει M ἔχη W — 28 ἐχβάλλειν) ἐχβα. λεῖν (eras. A) ἃ ἐχβαλεῖν 
ME ne — repudiaret Lat 
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βάλλειν ἣν εἶχε γυναῖχα, λαμβάνειν δὲ ϑυγατέρα τὴν βασιλέως ci- 
χότως ὑπ᾽ ἐχείνου μεμισῆσϑαι. τοιαῦτα λεγούσης xci :τολλάκις 
μὲν ἐτειδραττομένης τῶν τριχῶν, τιολλάχις δὲ τυπτούσης τὰ στέρνα, 
ἡ μὲν ὄψις εἶχέ τι τερὸς τὴν ἄρνησιν “τιϑανόν, ἡ δὲ κακοήϑεια τοῦ 
τρότιου τὴν ἐν τοῖς γινομένοις ὑτιόχρισιν ἀτιεσήμαινεν. ὁ δὲ Φε- 
ρώρας εἰς μέσον ἀττείλητιτο μηδὲν εὔσχημον εἰς ἀττολογίαν ἔχων, 
εἰχεεῖν μὲν ὡμολογηχώς, ἀχοῦσαι δ᾽ οὐ πιστευόμενος. ἐγένετο δ᾽ 
ix πτλεῖον T ve σύγχυσις χαὶ ἡ τῶν λόγων εἰς ἀλλήλους ἅμιλλα. 
τέλος δὲ ὃ βασιλεὺς τόν τε ἀδελφὸν xal τὴν ἀδελφὴν μεμισηχὼς 
ἀπιεεέμτιετο xal τὸν υἱὸν ἐπαινέσας τῆς ἐγχρατείας χαὶ τοῦ πρὸς 
αὐτὸν ἀνενεγχεῖν τοὺς λόγους ὀψὲ τῆς ὥρας πιερὶ ϑερατιείαν τοῦ 
σώματος ἐγένετο. τοιαύτης δὲ τῆς μάχης ἐμπεσούσης κακῶς ἤχου- 
σεν ἡ Σαλώμη" παρ αὑτῆς γὰρ ἐδόχει χεχινῆσϑαι τὰ τιερὶ τὴν 
διαβολήν" αἵ rc τοῦ βασιλέως γυναῖχες ἤχϑοντο φύσει δυσχερεστά- 
τὴν εἰδυῖαι xal γινομένην ἄλλοτ᾽ ἄλλην χατὰ καιροὺς ἐχϑρὰν καὶ 
φίλην. ἔλεγον οὖν ἀεί τι πρὸς τὸν Ἡρώδην xav ̂  αὐτῆς xci τι 
συμττεσὸν ἐπεὶ μεῖζον ἤγαγεν τὴν εἰς τοῦτο “ταρρησίαν. 

6. Ἦν μὲν γὰρ ὃ τῆς ᾿Αραβίας βασιλεὺς Ὀβόδας ἀπράγμων 

χαὶ νωϑὴς τὴν φύσιν, Σύλλαιος δ᾽ αὐτῷ διῴχει τὰ πολλὰ δεινὸς 
ἀνὴρ xci τὴν ἡλιχίαν νέος ἔτι xal χαλός. ὑπτὸ χρείας οὖν τινος ἐλ- 
ϑὼν ὡς τὸν Ἡρώδην συνδειτινῶν εἶδεν τὴν Σαλώμην, καὶ τὸν νοῦν 
ἔσχεν τιρὸς αὐτήν, γινώσχων δ᾽ ὅτι xal χήρα τυγχάνοι διελέγετο. 
Σαλώμη δὲ καὶ χεῖρον ἢ πάλαι φερομένη παρὰ τἀδελφῷ καὶ τὸν 
γεανίσχον οὐχ ἀπαϑῶς δρῶσα πρὸς τὸν γάμον ὥρμητο, ταῖς τὲ 
μεταξὺ φοιτώντων ἐτεὶ τὸ δεῖτινον ἐνεφαίνετο seio ve xal μὴ μέ- 

ὃ 220 — bell. Iud. I 481. 

PAMWELatZonaras I p. 444. 

1 εἶχε] ἔχει νῦν Α ἔχοι νῦν, vv ex yv corr. M ἔχει E. λαβεῖν E δὲ] 
δὲ τὴν ΑΜ tjv] τοῦ E 2 μεμισῆσϑαι ὑπ᾽ ἐχείνου tr. M * ro.cita] 
τοιαῦτα μὲν M 3 Ἐτυπτούσης --- στέρνα] δραττομένησ τῶν στέρνων PW 

1 *syfv Α'᾽ ἐπειϑανὸν, εἰ ex v corr. Ρ *zov τρόπων Zon morum Lat 
9 Ἐγιχγνομένοισ AM 7 *ovj] ὃ W  à'] δὲ W μὲν οὖν A μὲν Μ 8 λόγων] 
ἄλλων ῬΡ ἀμιλλα P 10 xal (ante τὸ») om. E — 19 ἔἜχεχινῆσϑαι ἐδόκει tr. 
AM 15 εἰδυῖα ἄλλοτε AM ἔχϑραν W — 1" ἤγαγεν] ἦρε E /— 18 of«- 
dac AME oriadas (h. e. obadas) Lat 19 σύλλαιοσ, alterum Δ suppl. M συ- 
λαῖοσ E Ἐδιωΐχει ex διοίχει corr. A πολλὰ] πράγματα E 20 ὑπὸ 

χρείας ovv] οὗτοσ ὑπὸ χρείασ AMLat ὑπὸ χρείασ δ E — 21 Ἐεσ M "ἶδεν W 
22 δὲ E τυγχάνει E 24 ταῖς — 38,1 ὁμολογίας] et cum rursus ad cenam 

conuenissent monstrabantur plurima nec mediocria signa cupidinis eorum Lat 
t£] τε γυναιξὶ Naber — 25 φοιτώντων] φοιτῶσιν, o ex v, εν 1. ras. maiore m. 2 
M ἐνεφαίνετο)] ἐφαίνετο À ἐφαίνε, e finale i. ras. 3litt. m. 2 M μὴ s. P 
μέτρια] μέτρια τεχμήρια Naber 
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τρια τῆς ἐχείνων πρὸς ἀλλήλους ὁμολογίας. ταῦτα δὲ ai γυναῖχες 
᾿᾽γέφερον τῷ βασιλεῖ διαγελῶσαι τὴν ἀσχημοσύνην, Ἡρώδης δὲ xal 
παρὰ τοῦ Φερώρα προσετυνϑάνετο xol τηρεῖν ἠξίου παρὰ τὸ δεῖ- 
7YOY, πεῶς τὰ πρὸς ἀλλήλους ἐσχήχασιν. ἐχεῖνος δὲ ἀττήγγελλεν, 
ὅτε καὶ νεύμασιν xci βλέμμασιν ovx ἄδηλοι τῆς ὁρμῆς εἶσιν ἀμφό- 
τέροι. μετὰ τοῦτο ὃ uiv LdoewW ὕποτιτος ὧν ἀτεήει" διαλιτπεὼν δὲ 
δύο μῆνας ἢ τρεῖς ἔρχεται πάλιν ὡς ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ καὶ λόγους 
Ἡρώδῃ τιροσέφερεν. ἀξιῶν αὐτῷ τὴν Σαλώμην δοϑῆναι πρὸς γάμον" 
ἔσεσϑαι γὰρ οὐχ ἀλυσιτελὲς τὸ χῆδος ἐπιμιξίᾳ τῆς τῶν ᾿ράβων 
ἀρχῆς, ἣν αὐτῷ xai νῦν ἤδη παρεῖναι δυνάμει χαὶ μᾶλλον ὀφείλεσϑαι. 
τοῦ δὲ Ἡρώδου τὸν λόγον ἀναφέροντος χαὶ πυνϑανομένου τῆς ἀδελ- 
qe. εἰ πρὸς τὸν γάμον ἑτοίμως ἔχει, ταχέως μὲν ἐχείνη προσήκατο, 
Σύλλαιος δὲ ἀξιούντων αὐτὸν ἐγγραφῆναι τοῖς τῶν Ἰουδαίων ἔϑεσι 
xal τότε γαμεῖν, ἄλλως γὰρ οὐχ εἶναι δύνατόν, οὐχ ὑπομείνας, ἀλλὰ 
xai χαταλευσϑήσεσθϑαι πρὸς τῶν ᾿Ἱράβων εἰτεών, εἰ τοῦτο τεράξειεν, 
ἀπαλλάττεται. Σαλώμην οὖν ὅ τε Φερώρας ἤδη διέβαλλεν εἰς àxga- 
σίαν xci μᾶλλον αἱ γυναῖχες, λέγουσαι κοινωνίαν αὐτῇ γενέσϑαι 
πρὸς τὸν ραβα. τήν ve χόρην, ἣν τἀδελφῷ χατενεγύησεν ὃ βασι- 
λεύς, ἣν ὃ μὲν Φερώρας ovx ἔλαβεν, ὡς τεροεῖπτον, ἡττημένος τῆς 
γυναιχός. αἰτοίσης Σαλώμης εἰς τὸν υἱὸν τὸν £x Κοστοβάρου γενό- 
μενον ὥρμητο μὲν ἐχείνῳ συνοιχίσαι. μεταττείϑεται δὲ ὑττὸ τοῦ 
Φερώρα τόν τὲ νεανίσχον οὐχ εὔνουν ἔσεσϑαι λέγοντος διὰ τὴν 
ἀ:τώλειαν τοῦ zt&TQOG xal δικαιότερον εἶναι λαβεῖν τὸν αὐτοῦ παῖδα 
τῆς τετραρχίας ὄντα διάδοχον. οὕτω δὲ συγγνώμην ἠτεῖτο xal μὴ 
πείσας οὕτως. ἐχείνη μὲν οὖν ἀντιμετατεϑείσης τῆς ἐγγύης ἐγαμεῖτο 
τῷ Φερώρα μειραχίῳ φερνὴν ἐπιδόντος ἑχατὸν τάλαντα τοῦ βασιλέως. 

^ 3 A ὟΝ ^ * ^ ge 3 * n 

VIIL 1. Οὐχ ἀνεῖτο δὲ τὰ κατὰ τὴν οἰχίαν ἀεὶ καὶ μείζους 

S 226 — bell. Iud. I 481. 

PAMWELat 

1 πρὸς ἀλλήλους om. W  óbom. E 6 μετὰ] δια ΕΒ ἨἘἔἘδιαλειπὼν P 
7 αὐτῷ τούτῳ] E αὐτὸ τοῦτο codd. 8 δοϑῆναι αὐτῶ τὴν σαλώμην tr. E 
δοθῆναι τὴν σαλώμην tr. ΔΜ. 9 ἀλυσίτελεσ M 12 τὸν om. WE ἔἘἔχη 
Ww σύλλαιοσ, σ finale i. ras. M συλαῖοσ E 13 Ἐἔϑεσιν W 14 Ἐτότεὶ 

τύγε À Ἐτότε γαμεῖν) circumcidi Lat ovy ὑπέμεινεν E 15 χαταλευ- 
σϑῆναι E 16 διέβαλεν E — 18 *vc] δὲ W χατενεγγύησεν MW χατηγγύησεν 

E 19 *zrroutvoo (o ex o corr. AA ΑΜ 20 "τὸν ex] £x PW — *xogtafépov 
PW eustobaro Lat — 21 Ἐσυνοικῆσαι AMW SE 22 τε om. PWE 
23 αὐτοῦ] ἀπ᾿ αὐτοῦ AME 24 οὕτω — 25 οὕτως om. ELat συγνώμην 
P μὴ πείσας] μετέπεσεν AM μετέπεισεν ed. pr. 25 οὗτος cod. Vossianus 
et Cocceji ἐχείνησ PE Ἐαντιμεταϑείσησ PW — 26 τῷ] om. P τῶ τοῦ E 
φέρνην PA! 21 Ἐμεῖζον PW 
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τὰς ταραχὰς λαμβάνοντα, χαὶ συμ"είπτει τι τοιοῦτον ἐξ αἰτίας μὲν 
οὐχ εὐπιρεποῦς, χωρῆσαν δὲ τιρόσω χατὰ δυσχέρειαν" ἦσαν εὐνοῦχοι 
τῷ βασιλεῖ διὰ χάλλος οὐ μετρίως ἐσπουδασμένοι. τούτων ὁ μὲν 
οἰνοχοεῖν, ὁ δὲ δεῖτενον τιροσφέρειν, ὃ δὲ χαταχοιμίζειν βασιλέα 
γιετείστευτο xci τὰ μέγιστα τῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς. καί τις ἀγγέλλει 

τῷ βασιλεῖ διαφρϑαρῆναι τούτους ὑγτὸ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ τταιδὸς ἐπὶ 

πολλοῖς χρήμασιν. ἀναχρίναντι δὲ στερὶ μὲν τῆς γεγενημένης τιρὸς 
αὐτὸν χοινωνίας xai μίξεως ὡμολόγουν, ἄλλο δὲ οὐδὲν δυσχερὲς εἰς 
τὸν ττατέρα συνειδέναι. βασανιζόμενοι δὲ μᾶλλον xav ταῖς ἀνάγ- 
χαὶς ὄντες ἐχιτεινόντων ἀεὶ τῶν ὑπηρετῶν xal χαριζομένων τῷ 
3 , ^ - , € , , ^ ^ , 

“Ἵγτιτεάτρῳ τὸ τοιοῦτον, ἔλεγον ὡς εἴη δυσμένεια τερὸς τὸν ττατέρα 

xai μῖσος ἔμφυτον ᾿“λεξάνδρῳ. “παραινοίη δ᾽ αὐτοῖς Ἡρώδην μὲν 
ἀπεγνωχέναι :τἐριττὸν ἤδη τετυχηχότα καὶ τῷ γήρᾳ τταραχάλυμμα 
τοῦ χρόνου ποιούμενον, ueka ívoyra τὰς τρίχας xol χλέπτοντα τὸν 
ἔλεγχον τῆς ; ἡλικίας" εἰ δ᾽ αὐτῷ τιροσέχοιεν τὸν γοῦν, “περιγενομένης 
τῆς βασιλείας, ἣν χαὶ μὴ βουλομένου τοῦ Mage ovx ἄλλου τινὸς 

εἶναι. ταχὺ τὸν πρῶτον ἕξειν ἐν αὐτῇ τόττον" ᾿ γὰρ μόνον δεὰ 
τὸ γένος, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ταῖς πταρασχευαῖς ἕτοιμον αὐτῷ τὸ χρατεῖν 

εἶναι" τειολλοὶ μὲν γὰρ τῶν ἡγεμόνων, τ:τολλοὶ δὲ τῶν φίλων συνε- 
στᾶσιν οὐχὶ ττονηροὶ “τᾶν ὁτιοῦν xci δρᾶν καὶ :τάσχειν. 

2. Τούτων τῶν λόγων ἀχούσας Ἡρώδης ὅλος ἐγένετο τῆς 
ἐπηρείας καὶ τοῦ δέους, và μὲν εἰς ὕβριν δηϑέντα χαλεπῶς. τὰ δ᾽ 
εἰς ὑπόνοιαν οὐχ ἀχινδύνως ἐχλαβών, ὥστε xoi μᾶλλον ἐξ ἀμφο- 

τέρων ἠρεϑέξ το χαὶ zuxgóg ὧν ἐδεδοίχει, μὴ καί τι ταῖς ἀληϑείαις 
συνέστηχεν Gv αὐτὸν ἰσχυρότερον ἢ φυλάξασϑαι πρὸς ἐχεῖνον τὸν 
χαιρόν. ἔνϑεν οὐδ᾽ ix φανεροῦ τὴν ἔρευναν ἐποιεῖτο, κατασχόπους 
δὲ τῶν ὑττονοουμένων διέττεμψψεν. ὑπτοψία τε χαὶ μίση τιρὸς ἅπιαν- 

ὃ 230 — bell. Iud. 1 155. 

PAMWELat Zonaras I p. 444. 
1 ἔτι om. PW 2 εὐπραγοῦσ, i. marg. εὐπρεποῦσ M — ói] δὲ ὅμωσ M 

δυσχέριαν Ρ 4 τὸν βασιλέα E — 5 ἀναγγέλλει Α ἀναγγεῖλαι M. &yyéAs: E 
6 *rovrvovc] τοῦτον AMLat, i. marg. τούτουσ AM Ἐἐπὶ] ὑπὸ P 1 Ἐάνα- 

κρίνοντι AMW . *uivom. 8 .Ἐμείξεωσ P 9. *xav] χαὶ PW 12 δὲ 
E 13 τετυχικότα, v, ex ἡ corr. Ρ τῷ — 14 ποιούμενον] cooperientem se- 
nectutis suae tempora Lat 14 τοῦ χρόνου non intellego μελαίνοντα — 

15 ἔλεγχον, μελαί 1. ras., vovta t&c — ἔλεγχον i. ras. m. 2 angustius scripta 
A 18 "εἶ ἦν gv W δὲ Ἐ περιγενομένης! E περιγενομένων Ῥ περιγενό- 
μενον AM περιγενομένω 18 v0 om. ΕἾ ἀλλ᾽ ἤδη] ἀλλὰ δὴ E 20 οὐχὶ! 
i marg. Α οὐχ οἱ codd. *ovyl — πάσχειν] qui cuncta pro se pali uel facere 
essent parati Lat 24 μὴ καί τῇ Dindorf μηκέτι codd. — 25 συνέστηκεν] Dindorf 
συνεστηχέναι codd. ἐσχυρώτερον P 206 οὐδὲ E — 27 διέπεμπεν E 
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τας ἦν, καὶ τὴν ὑπόνοιαν ἐπ᾿ ἀσφαλείᾳ λαμβάνων πολλὴν xai κατὰ 
τῶν oix ἀξίων αὐτῇ χοώμενος διετέλει. πέρας τε οὐδὲν pv, ἀλλὰ 

μένειν oí νομιζόμενοι μᾶλλον ὡς ἂν καὶ μᾶλλον ἰσχύοντες ἐδόχουν 
αὐτῷ φοβεροί" τοῖς δ᾽ οἷς ovx ἣν συνήϑεια τελείων ὀνομάσαι uó- 
γον ἐδόχει. xci μέρος εὐϑὲς ἀσφαλείας ἐδόχουν ἀ-τολλύμενοι. τέ- 
Aog τε οἱ “τερὶ αὐτὸν ἐν τῷ μηδὲν ἔχειν βέβαιον εἰς ἐλτείδα σωτη- 
ρίας i^ ἀλλήλους ἐτράπησαν, νομίζοντες μέν, εἰ φϑάσας ἕτερος 
τὸν ἕτερον διαβάλοι, τοῦτ᾽ αὐτῷ πρὸς σωτηρίαν φέρειν, ἐπίφϑονοι 
δ᾽ εἴ ποτε τύχοιεν ὧν ἠξίουν γενόμενοι καὶ τὸ δικαίως αὐτοὶ πα- 
ϑεῖν ἐφ᾽ οἷς ἄλλους ἠδίκησαν τιροσλαμβάνοντες μόνον. ἤδη γοῦν 
οἰχείας τινὲς ἔχϑρας ἐπεξήεσαν τῷ τοιούτῳ τρόπῳ xal χαταφωρα- 
ϑέντες ἐν τοῖς ὁμοίοις ἐγένοντο, τὸν χαιρὸν ὥσττερ ὄργανον χαὶ 
πάγην ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς γοοῦντες χαὶ συναλισχόμενοι τῇ πείρᾳ, 
χαϑ᾽ ἣν ἑτέροις ἐπτεβούλευον. ἢ τε γὰρ μετάνοια τῷ βασιλεῖ ταχὺ 
διὰ τὸ μὴ προφανῶς ἁμαρτάνοντας ἀναιρεῖν ἐττεγίνετο xci ταύτης 
τὸ χαλε:τὸν οὐχ εἰς τὸ πταύσασϑαι τὰ διοια δρᾶν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ τιμω- 
ρήσασϑαι τοῖς ἴσοις τοὺς ἐνδειξαμένους ἀττηρτίζετο. 

8. Τοιαύτη μὲν ἣν τῶν περὶ τὴν αὐλὴν ταραχή. σολλοῖς δὲ 

τῶν φίλων ἤδη καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ πιροεῖπεν, ὡς οὔτ᾽ ἐμφανίζεσϑαι 
δέον αὐτῷ Aowróv οὔτ᾽ εἰς τὸ βασίλειον εἰσιέναι. ταύτην δὲ τὴν 
“παραγγελίαν ἐποιεῖτο χαϑ ὧν ἡ παρρησία ἐλάττονος ἢ πλείονος 
ἐντροττῆς μετειλήφει" xal γὰρ ᾿νδρόμαχον καὶ Γέμελλον ἄνδρας 
ἄνωϑεν φίλους αὐτῷ, xal πολλὰ μὲν περὶ τὰς in xoetac 

ᾧ 237 — bell. Iud. I 493. 

PAMWELat Zonaras T... 445. 
1 Ἐασφαλία P πολλὴ E χαὶ om. E 2 πέρας — ὃ ἀπολλύμενοι) 

sed magis ac magis uidebantur ei terribiles et ualidi quos non frequenter nomi- 
nabat propter insolitam conuersationem et si forte uocasset statim de interitu 
suo securi non erant Lat oti] ov AM 4 τοῖς] rovc Dindorf δὲ AM 

πλείω PW 5 ἐδόχει] ἔδει Dindorf ἀσφαλίασ P τ Ἐἐπ᾿ ἄλλους Ernesti 

Ἐῤτράποντο AM μέν] δὲ PW, om. E. 8."διαβάλλοι AM τοῦτο 
E 9 δ᾽ εἰ] ed. pr. δὴ PW δὲ εἴ AME *»vousro: Bekker Ἐτὸ] τῶ 
W “αὐτοὶ! &v αὐτοὶ coni. 10 ἄλλους] E et ut uid. Lat ἀλλήλουσ codd. 
Ἐπρολαμβάνοντες ed. pr.- γοῦν] ovv W 11 τινὰσ PW 12 ἐγίνοντο 
AM τὸν] καὶ τὸν AM 14 ταχεῖα fort. melius 15 ἁμαρτάνοντα P 

18 *5»] ἡ coni. ταραχή] ἡ ταραχή AME *amoàAoig — 22 μετειλήφει 
multis amicis rex palatium. interdiait, quam interdictionem mazime eis con- 

stituit, qui fiduciam potiorem habebant Lat πολλοῖς] ELat πολλοὶ codd. 
19 rovro ME et ex corr. A προεῖπεν] ELat προεῖπον (o (in ov) i. ras. A) 
codd. ovr ] Dindorf οὐδ᾽ codd. E 20 *Aomór] τὸ λοιπὸν AM οὔτ᾽ 
Dindorf οὐδ᾽ codd. οὐδὲ E τὰ βασίλεια E 21 *za9' ὧν ἡ παρρησία) 
χαϑ᾽ ὃ ἢ παρρησίασ PW 22 γεμαλλον P. γέμελον E 

Qt 
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ἔν rc τιρεσβεέαις καὶ συμβουλίαις ὀνήσαντας αὐτοῦ τὸν οἶχον, συμ- 

γεαιδεύσαντας δὲ τοὺς υἱοὺς χαὶ τί γὰρ ἢ τερῶτον παρρη σίας τόττον 
ἐσχηχότας. γαρητήσατο τότε, τὸν μὲν, ὅτι “ημήτριος ὁ "ταῖς αὐτοῦ 
συνήϑης ἦν λεξάνδρῳ, Γέμελλον δὲ εὔνουν ἐτειστάμενος ἐχείνῳ" 

xal γὰρ ἐν ταῖς τροφαῖς xav τῇ παιδείᾳ τταραγεγόνει wai τὴν ἐν τῇ 
Ῥώμῃ συνδιέτριβεν ἀποδημίαν. “ταρῃτήσατο δὲ xai τούτους ἡδέως 
μὲν ἂν χαὶ χεῖρον, ὑτιὸ δὲ τοῦ μὴ xcv ἀνδρῶν οὐκ ἀσήμων ἔχειν 
τὴν ἄχρι τοσούτων παρρησίαν τήν τὲ τιμὴν χαὶ τὸ δύνασϑαι κω- 
λύειν ἁμαρτάνοντας παραιρούμενος * 

4. Ἦν δὲ τούτων ἁπάντων αἴτιος ᾿Τντίπτατρος, ὃς ἐπειδὴ τὸ 

γενοσηχὸς τῆς τοῦ πατρὸς τταρρησίας χατέμαϑεν, ἔχπαλαι μὲν συνε- 
ὁρεύων αὐτῷ τιροσέχειτο xal μᾶλλον ἐδόχει τι περαίνειν, τῶν ἀντέ- 
χειν δυναμένων ἕχαστος εἰ ὑτεεξαιρεϑείη. τότε γοῦν τῶν ττιερὶ τὸν 
᾿“νδρόμαχον ἀτιελαϑένέων λόγου xal magonoíac πιρῶτον μὲν ὃ βα- 
σιλεὺς ὅσους ᾧετο πιστοὺς ᾿“λεξάνδρῳ βασάνοις ἀνέχρινεν, εἴ τι 
xaT αὐτοῦ τολμηϑὲν εἰδείησαν᾽ οἱ δὲ ἀπέϑνησκον οὐδὲν ἔχοντες 
λέγειν. τῷ δ᾽ ἣν φιλονεικίας αἴτιον, εἰ μή τι τοιοῦτον οἷον ἐδόχει 
χαχῶς εὑρίσχοιτο, χαὶ δεινὸς ᾿Αντίπατρος τὸν μὲν oz αὐτῆς τῆς ἀλη- 
ϑείας ἀναίτιον εἰς ἐγχράτειαν χαὶ πίστιν διαβαλεῖν, ἐτειστταροξῦναι 

δὲ ζητεῖν ἐχ τιλειόνων τὸ λανϑάνον τῆς ἐπιχειρήσεως. καί τις ἐν 

γεολλοῖς τοῖς βασανιζομένοις εἶστεν, ὡς εἰδείη τὸν γεανέσχον λέγοντα 
πολλάκις, ὅταν ἐπαινούμενος αὐτὸς τύχῃ τό τε σῶμα ὡς εἴη μέγας 

καὶ τὴν τοξικὴν εὔστοχος xal τἄλλα τὰ πρὸς ἀρετὴν ὑπὲρ ἅτταντας. 
ὅτι ταῦτ᾽ αὐτῷ χαχὰ atr ἥπερ ayadd s (eds τῆς φύσεώς ἐστιν" 

$8 244 Ξε bell. Iud. * 495. 

PAMWELatZonaras I p. 445. 

1 πρεσβεία AM 2 δὲ] δὲ xc AMW — 3 Ἐπαρῃτήσατο] παρητήσα P 
4 yéusàov E ὃ xav] xc] PW παιδία PW 06 παρῃτήσατο fort. corruptum 

παρῃτήσατο — 9 zegaugovutvoc)] quos honeste quidem expulit, ne inde- 
cens aliquid contra uiros nobilissimos construere uideretur, sed caute agens fidu- 

ciam eorum cum honore amputauit, ne per potentiam aliquid in eum comuitte- 
rent Lat T χεῖρον] τούτουσ PW 8 χωλύει»] λύειν P 9 ἁμαρτάνοντα 

P 10 ὃς om. P 11 παρρησίας] προπετείας uel διαϑέσεως Bekker μὲν 
om. AM 12 περαίνειν] suadere Lat 18 εἰ. 12 δπίθ τῶν tr. ΔΜ. 14 *aze- 
λασϑέντων PW 17 *vg] v0 W δὲ E  *& μή — 18 εὑρίσκοιτο] quia 
tales quales existimabat non inueniebat Lat ἐδόχει] ἐνόει AM ἐνενόει E 

18 Ἐχαχῶς corruptum aut spurium tvolozevo E εὑρίσκοι coni τὸν μέν] 
ὧν τὸ μὲν (i. ras. angustiore m. 2 A) AM 19 ἀναίτιοσ Ῥ διαβάλλειν AM 

21 *ràv βασανιζομένων AM εἰδήει Ῥ οἷδε E 22 τύχῃ! E τύχοι codd. 
τὰ om. AME πάντασ E — 23 τὰ om. AME 24 ταῦτ᾽ ταῦτα AM τ᾽ W, 
om. E Ἐγαῦτ᾽  — - ἐστιν] haec sibi — potius bona naturae officere Lat 
κακὰ] χαλὰ AMW τὰ καλὰ λυπηρὰ E — *5zcg]i. marg. ;o χαϑὼσ AM 

243 
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ἄχϑεσθϑαι γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς τὸν πατέρα xol φϑονεῖν, αὐτός τε ὅταν 
μὲν ἅμα τιεριττατῶν συστέλλειν αὑτὸν χαὶ χαϑαιρεῖν ὡς μὴ μεί- 
ζων δρᾶσϑαι. τοξεύων δὲ ἐν τοῖς χυνηγεσίοις ἐχείνου zagóvrog ἀπὸ 
σχοπτοῦ ῥίπτειν" τὴν γὰρ φιλοτιμίαν εἰδέναι τοῦ γεγεννηχότος τού- 
των εὐδοχιμούντων. βασανιζομένῳ τῷ τε λόγῳ xai ττροσγινομένης 
ἀνέσεως τῷ σώματι ττροσετίϑει δ᾽ ὅτι zal συνεργὸν ἔχων τὸν ἀδελ- 
φὸν ᾿Αριστόβουλον ἐν χυνηγεσίῳ λοχήσας « φεύγειν εἰς Ῥώμην, 
ἐπειδὰν τοῦτ᾽ αὐτῷ πραχϑῆ. τὴν βασιλείαν αἰτησόμενος. εὑρέϑη 
δὲ χαὶ γράμματα τοῦ νεανίσχου πρὸς τὸν ἀδελφόν, ἐν οἷς ἐμέμφετο 
τὸν πατέρα μὴ δίκαια ττοιεῖν, ᾿“ντιπτάτρῳ χώραν ἀπονέμοντα 
σερόσοδον διαχοσίων ταλάντων φέρουσαν. ἐπὶ τούτοις εὐθὺς μὲν 
ἔδοξέν τι πιστὸν ἔχειν Ἡρώδης, ὡς ᾧετο, χατὰ τῆς τῶν :ταίδων 

ὑποψίας καὶ συλλαβὼν ἔδησεν τὸν ᾿1λέξανδρον. αὖϑις δὲ οὐχ ἀνίει 
χαλεττὸς ὦν, τὰ μὲν οὐδ᾽ οἷς ἤχουσεν ἄγαν ττετειστευχώς" ἀναλογε- 
ζομένῳ γὰρ ἄξιον μὲν ἐπιβουλῆς ἐξ αὐτῶν οὐδὲν ἐφαίνετο, μέμψεις 
δὲ xal νεανιχαὶ φιλοτιμίαι. xal τὸ χτείναντα φανερῶς εἰς τὴν Ῥώ- 
μὴν ὅρμᾶν ἀπίϑανον. ἠξίου δὲ xoi μεῖζόν τι λαβεῖν τῆς πεερὶ τὸν 
υἱὸν παρανομίας τεχμήριον καὶ φιλόνεικος ἦν μὴ δόξαι προπετῶς 
τὰ δεσμὰ χατεγνωχέναι. τῶν τὲ φίλων τῶν -Αλεξάνδρου βασανίξων 
τοὺς ἐν τέλει διέφϑειρεν αὐτῶν οὐχ ὀλίγους οὐδὲν εἰπόντας ὧν 
ἐχεῖνος ᾧετο. πολλῆς δὲ τῆς εἰς τὸ τοιοῦτον ἑτοιμότητος οὔσης 

8 251 — bell. Iud. I 496. 

PAMWELat Zonaras I p. 445. 

1 *rs] δὲ AM ὅταν — 2 περιπατῶν] ambulando cum eo Lat ὅταν] 

ὅτε Dindorf 2 ἅμα om. PWE περιπατώη A! E περιπατοίη M et ex corr. A 
αὐτὸν codd. E "μὴ om. W μεῖζον PW ὃ δ᾽ E *&zxo M et ex corr. 
A 4 *quAotuulev] yo τὴν χενοδοξίαν (yo om. A) i. marg. AM * rovtor 
εὐδοκιμούντων) quam de gloria sua haberet Lat — *rovtov] κατὰ τῶν Cocceji 

ὃ βασανιξομένῳ — λόγῳ] cumque uerbum scrutaretur. Lat βασανιζο- 
μένου οὖν τοῦ λόγου Cocceji βασανιζομένῳ -- ὃ σώματι om. E τῷ tt] 

to AM 060 ἔπροσετίϑει — 8 αἰτησόμενος] addebat quod fratrem aristobolum 
conscium haberet, ut in uenatione patrem perimentes ad romam confugerent 

regnumque peterent Lat; bell Iud. I 496 haec habet: ἔλεγον ὡς ἐπιβουλεύοι 
τε αὐτῷ μετὰ ᾿Αριστοβούλου τἀδελφοῦ καὶ παραφυλάττοι χυνηγοῦντα χτείνας 
εἰς Ῥώμην ἀποδρᾶναι δ᾽ ὅτι] διότι AM ὅτι WLat δὲ ὅτι E τ ᾿Αριστό- 
βουλον --- φεύγειν] ἀριστόβουλον βουλεύσαιτο ἐν χυνηγεσίω λοχήσασ ἀνελεῖν 
τὸν πατέρα καὶ φεύγειν E S τοῦτο ΒΞ 10 *zoigiv] ποιήσειν PW fecisse 
Lat ποιῆσαι coni. ἀπονέμοντι E 12 *oc] zc AM Ἐτῆς κατὰ tr. cod. 
Voss. teste Hauerkamp 13 *ovz om. Lat *«avíg; ex ἀνήει Corr. À evel 
PW 14 &y-«av ἃ 15 ἐφαίνετο οὐδὲν tr. E Ἐμέμψισ PW 16 “γεανι- 
καὶ) νεανία χαὶ P — *r0] τὸν PW * ereivavta] χτείνοντα AM interficientes 

eum Lat εἰς] τὸν πατέρα εἰσ E 11 Ἐάπειϑανον P 19 Ἐτε] δὲ PW 

autem Lat — 20 οὐδὲν} μηδὲν E 21 Ἐἐταμότητος Naber, sed cf. $ 255, uita 115 

1 
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x«i φόβου xal ταραχῆς περὶ τὸ βασίλειον, εἷς τις τῶν νεωτέρων 
ὡς ἐν ταῖς ἀνάγχαις ἐγένετο, διατιέμτιειν ἔφη τοῖς ἐν Ῥώμῃ φίλοις 
τὸν ᾿,4λέξανδρον ἀξιοῦντα χληϑῆναι ϑᾶττον ὑτιὸ Καίσαρος ἔχειν 

γὰρ αὐτῷ τιρᾶξιν ἐγ αὐτὸν συνισταμένην μηνῦσαι Π]Πιϑριδάτην τὸν 
βασιλέα Πάρϑων τοῦ πατρὸς ἡρημένου χατὰ Ῥωμαίων φίλον" εἶναι 
δ᾽ αὐτῷ xal φάρμαχον iv ᾿σχάλωνι “«αρεσχευασμένον. 

5. Τούτοις ἐπίστευσεν “Πρώδης χαί τινα τιαραμυϑίαν τῆς 

εροτιξτείας εἴληφεν ἐν τοῖς χαχοῖς ὑττὸ τῶν χειρόνων χολαχευόμε- 
vog. xai τὸ μὲν φάρμαχον εὐθὺς ἐσιτουδαχότι ζητεῖν ovy εὑρέϑη. 
τὴν δ᾽ ὑπερβολὴν τῶν xaxov ᾿Αλέξανδρος &x φιλονειχίας ἐπειρρῶσαι 
ϑέλων εἰς μὲν ἄρνησιν οὐχ ivgamero, μετήει δὲ τὴν “ιροιέτειαν 
τοῦ πατρὸς ἁμαρτίᾳ μείζονι, τάχα δὲ χαὶ διὰ τούτου βουλόμενος 
δυσωτιῆσαι τὸ πρὸς τὰς διαβολὰς ἕτοιμον, ovy ἥχιστα δὲ εἶ χαὶ 
ἔτυχεν τιιστευϑεὶς χαχοῦν αὐτόν τὲ xal “τᾶσαν τὴν βασιλείαν τερόη- 
ρημένος. γράμματα γὰρ γράψας ἐν βιβλίοις τέσσαρσιν ἀττέστειλεν, 
ὡς οὐδὲν δεῖ βασανίζειν οὐδὲ περαιτέρω χωρεῖν" γενέσϑαι γὰρ τὴν 
ἐπειβουλὴν xal ταύτης συλλαμβάνειν τόν τε Φερώραν zal τοὺς τει- 
στοτάτους αὐτῷ τῶν φίλων, Σαλώμην δὲ καὶ νύχτωρ ἐπεισελϑοῦσαν 
ἄχοντι μιγῆναι" xci z&vrag ἐπὶ ταὐτὸν ἥχειν τοὺς ϑᾶττον ἐχεῖνον 

ἐχτοδὼν “τοιησαμένους ἄδειαν τῆς ἀεὶ τιροσδοχίας ἔχειν. ἐν τού- 

τοις xci Πτολεμαῖος διεβέβλητο χαὶ Σαπίννιος οἱ τιιστότατοι τῷ 
βασιλεῖ. xol τί γὰρ ἢ καϑάττερ λύττης τινὸς ἐμπεσούσης xcv. 
ἀλλήλων oi “τάλαι φίλτατοι τεϑηρίωντο, μήτ᾽ ἀπολογίας μήτ᾽ 
ἐλέγχου τόπον ἕως ἀληϑείας ἐχόντων, ἀλλ᾽ ἀεὶ γινομένης ἀκρίτου 
τινὸς εἰς ἅπαντας ἀπωλείας, xal τῶν μὲν δεσμά, τῶν δὲ ϑανάτους, 

$ 255 — bell. Iud. I 498. 

PAMWELat Zonaras I p. 4416. 
4 Ἑαύτῷ] αὐτὸν M Ἐκυτὸν] αὐτῶ M, fort. recte 6 δὲ AMWE 

χατεσχευασμένον (so ex «o corr. AJ AME 9. *ovz ευρέϑη P 10 δὲ AME 
&x] εἰσ E 11 Ἐμετείη PW 12 δὲ om. E *ów τοῦτο AM 18 óv- 

σωπῆσαι βουλόμενοσ tr. AMWE — *càc] τὸ Ρ *Zrousov PA. *ovy! ἵκιστα 
P 14 τε om. PWE 15 βίβλοισ PWE Ἐτέτταρσιν W 16 *ovó£»] οὐ- 

δένα Lat uertit 17 Ἐταύτη AM ἔἘπιστωτάτουσ P 19 ἄχοντι μιγῆναι 
αὐτῶ μιγῆναι ἄχοντι ἘἙ ἔἜχαὶ πάντας --- 20 Zyew] cunctosque simul illic contra 
eum iure uenturos quatenus eum occidentes perficerent. quod semper habere in 
expectatione meditassent Lat τοὺς] vov E τὸ Dindorf Ἐἐχποδὼν ἐχεῖνον 
tr. AM 20 Ἐποιησομένου A ἄδειαν] Ἰδίαν Ῥ εὐδίαν coni. Ἐπροσδοχίασ, 
s finale ex ν corr. ἃ σχεῖν E 21 σαπήνιοσ À σαπίνιοσ M. γαπίνιοσ E. sabi- 
nus Lat 225] εἰ PW!E' ἔχατ ὑπ’ M 28 τεϑηρίωνται E 24 ἕως] oo 

0 7] 
AM γινομένασ ἀκχρίτουσ (o expunctum) zu»ào A — 25 ϑάνατοσ W 
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τῶν δὲ τὸ ταῦτα μέλλειν ἐπε αὐτοῖς ὀδυρομένων. ἡσυχία τε xai 
χατήφεια τὸ βασίλειον ἀπτεχόσμει τῆς πρώτης εὐδαιμονίας. xai 
χαλεπὸς ἣν Ἡρώδῃ πᾶς ὃ βίος ἐχτεσαραγμένῳ xai τὸ μηδενὶ στι- 
στεύειν μέγα τῆς προσδοχίας χολαστήριον ἔχοντι" πολλάχις γοῦν 
ὡς ἐπανιστάμενον αὐτῷ τὸν υἱὸν ἢ xal ξιφήρη παρεστῶτα διὰ 
φαντασίας ἐλάμβανεν. οὕτως ἡ ψυχὴ καὶ νύχτα χαὶ ἡμέραν πρὸς 
τούτῳ γινομένη πάϑος ἀνεμάξατο μανίας οὐχ ἧττον δὲ χαὶ ἀνοίας. 

χαὶ τὰ περὶ ἐχεῖνον εἶχεν οὕτως. 
6. ᾿αρχέλαος δὲ ὃ τῶν Καππαδόχων βασιλεύς, ὡς ἐπύϑετο 

τὰ κατὰ τὸν Ἡρώδην, ἀγωνιῶν τε ὑπὲρ τῆς ϑυγατρὸς καὶ τοῦ νεα- 
víazov χαὶ συναλγῶν ἀνδρὶ φίλῳ τῆς ἐπὶ τοσόνδε ταραχῆς. ἧχεν 
οὐχ ἐν παρέργῳ ϑέμενος τὰ πράγματα. χαὶ καταλαβὼν οὕτως 
ἔχοντα τὸ μὲν ἐπιτιμᾶν ἢ φάναι γενέσϑαι TL προπετὲς αὐτῷ τε- 
λέως ἀνοίχειον εἰς τὸν καιρὸν ἡγήσατο" φιλονειχήσειν yàg κεχαχω- 
μένον καὶ μᾶλλον ἀπολογεῖσθαι σπεύδοντα πελείονος ὀργῆς ἀνατελη- 
σϑήσεσϑαι" μετήει δὲ τάξιν ἑτέραν τὴν ἐπανόρϑωσιν τῶν ἠτυχη- 
μένων. ὀργιζόμενος τῷ νεανίσχῳ xcxeivov uuu λέγων τῷ μηδὲν 
ἐχ προπετείας ἐργάσασϑαι, τὸν τὲ γάμον διαλύσειν ἔφη πρὸς τὸν 
᾿Ἵλέξανδρον, καὶ μηδ᾽ ἂν τὴς ϑυγατρὸς φείσασϑαι, εἴ τι συνειδυῖα 
τούτῳ οὐ χατεμήνυσεν. τοιούτου δ᾽ ὄντος οὐ χατὰ προσδοχίαν ὧν 
Ἡρώδης ᾧετο. τὸ δὲ τιλέον ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν ὀργὴν ἐπιδειχνυμένου, 
μετέπειτιτεν ὃ βασιλεὺς τῆς χαλεττότητος καὶ λαβὼν ἐκ τοῦ δικαίου 
δοχεῖν τὰ τιεττραγμένα τιεττοιηχέναι χατὰ μιχρὸν εἰς τὸ τοῦ ττατρὸς 
iconic y πάϑος. οἰχτρὸς δ᾽ ἦν ἐν ἀμφοτέροις, ὅτε μὲν azce- 

$2 259 — bell. Iud. I B5 $ 261 — bell. Iud. I 499. 

PAMWELatZonaras I p. 446. 
1 τῶν δὲ — ὀδυρομένων] aliis uero insperate dolores infligeret Lat τὸ] 

rtOvP ὀδυρωμένων P ἡσυχεία W | rs om. 2. χατήφι Ρ ἀπεχόσμει, 
« i. ras. A ἀντεχόσμει Coni. 3 τὸ om. PW 5 *5] om. AM ἤδη coni. 
7 τοῦτο PM et ex corr. A. γενομένη AMW μανίασ) μανείασ P. μανίασ xal 
ἀγνοίασ AMW furorem et insaniam Lat οὐχ — S οὕτως om. Lat δὲ om. 
ed. pr. zal ἀνοίας om. AMW 8 τὰ] τὰ uiv ed.pr. 9 i.marg. εβ΄ E .YJJJ 
Lat χαππαδοχῶν AME cappadociae Lat "ὡς om. PW — 10 ὑπέρ τε tr. AME 

13 Ἐτελέως om. W — 14 φιλονεικίσειν M 15 ἀπολογεῖσϑαι] ἀπολογεῖ- 
σϑαίτε ΑΜ 106 *vv] εἰσ τὴν AM. 11 Ἐχαάκεῖνον»)] x«v' ἐχεῖνον P — 19 μηδ᾽ 
ἄν] μηδὲ E φείσασϑαι)] PELat φείσασϑαι δικαίωσ AMW Ἐσυνειδυῖα, vi 

i. ras. A 20 τούτου E τοιούτου — 21 ἐπεδειχνυμένου] cum talem praeter 

expectationem herodes archelaum audisset et quia plus ipso furorem suum de- 
monstrasset Lat δὲ E ὄντος] ὄντοσ ἀρχελάου E — ov] ἣν P ὃν W 
21 ὑπὲρ] ἐπ᾿ P 24 Ἐμεϑίστατο ΑΜ Ἐοἰχτρὸς οἶχτοσ PW misericordia 
Lat δ τε AM δὲ WE 
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, , ^ - , d *' , ^ , 4 

λύοντό τινες τὰς τοῦ νεανίσχου διαβολὰς εἰς ὀργὴν ἐχταραττόμενος, 
^ Pt ^ , * , ^ 4 f 3 

ἐπειδὴ δὲ ᾿Αρχέλαος συγχατηγύρει, πρὸς δάχρυα xal λύπην ovx 
ἀκαϑῆ μεϑιστάμενος" ἐδεῖτο γοῦν ἐχείνου μήτε διαλύειν τὸν γάμον 

? - 4 , ) 7 ἢ v, ) ^ , 
ὀργῆς τε ἔλαττον ἔχειν ἐφ᾽ οἷς ὁ νεανίσχος ἡδίχησεν. doyéLaog 

} , δὲ παραλαβὼν ἐτιειχέστερον εἴς τὲ τοὺς φίλους μετέφερεν τὰς 
διαβολάς, ἐχείνων εἶναι λέγων νέον ὄντα xai καχοηϑείας ἀναίσϑητον 

διαφϑεῖραι, τόν τὲ ἀδελφὸν αὐτῷ μᾶλλον εἰς ὑτοψίαν καϑίστη" 
τοῦ γὰρ Ἡρώδου χαλεπῶς xal τιρὸς τὸν «Φερώραν ἔχοντος ὁ μὲν 
ἀπορίᾳ τοῦ διαλλάξοντος ᾿᾿Ἰρχέλαον ὁρῶν μάλιστα δυνάμενον av- 
τὸς τυχὼν πρὸς ἐχεῖνον ἐτράτεετο μελανείμων καὶ πάντα τὰ σημεῖα 
τῆς μετὰ μιχρὸν ἀτεωλείας ἔχων, ᾿ρχέλαος δὲ οὔτε ὑπτερεῖδεν τὴν 
ἔνεευξιν οὔτ᾽ ἔφη δυνατὸς εἶναι ταχὺ μεταπείϑειν οὕτως ἔχοντα 
τὸν βασιλέα" βέλτιον δὲ εἶναι αὐτῷ προσιέναι xai δεῖσϑαι, τῶν 
πάντων αἴτιον αὑτὸν διιολογοῦντα᾽ ὠφελήσειν γὰρ οὕτως τοῦ ϑυ- 
μοῦ τὸ περιττόν, αὐτὸς δὲ συλλήψεσθαι παρών. ταῦτα δὲ ττει- 
σϑέντος αὐτοῦ συναμφότερον ἦν διατιεραγμένον, αἵ τε διαβολαὶ 
παρὰ δόξαν ἀφήρηντο τοῦ νεανίσχου καὶ Φερώραν ᾿Αρχέλαος διαλ- 
λάξας οὕτως εἰς Κατιτεαδοχίαν ἀπήει, χεχαρισμένος ὡς οὐχ ἄλλος 

ἐν τῇ τότε τπιεριστάσει τῶν χαιρῶν Ἡρώδῃ γενόμενος. ὅϑεν xal 
δώροις αὐτὸν ἐτίμησεν πολυτελεστάτοις κὰν τοῖς ἄλλοις μεγαλοτερε- 

πῶς ἐν τοῖς μάλιστα φίλτατον ἡγησάμενος. ἐποιήσατο δὲ καὶ συν- 
ϑήχας εἰς Ῥώμην ἐλϑεῖν, ἐπειδὴ “τερὶ τούτων ἐγέγρατιτο Καίσαρι. 
xci μέχρις ᾿ΑἸντιοχείας ixi τὸ αὐτὸ τταρῆλϑον. ἐχεῖ καὶ τὸν ἦγε- 
μόνα Συρίας Τίτιον ix διαφορᾶς ᾿Αρχελάῳ χαχῶς ἔχοντα διήλλα- 
ξεν Ἡρώδης xal zw εἰς Ιουδαίαν ὑποστρέφει. 

IX. 1. Γενομένῳ δὲ ἐν τῇ Ῥώμῃ κἀχεῖϑεν ἐπτανήχοντι συνέστη 

$ 266 — bell. Iud. I 502. 

PAMWELat Zonaras I p. 441. 
1 "μεταβολὰσ P 2 Ἐσυνχατηγόρει PW 3 Ἐἐχείνου, ov ex ἡ Corr. 

M 4 ὀργῆ E ἠδίκησεν] coni. ἡδίχηκεν codd. E — 5 τξ om. E 6 £z&- 
vov E  *véov ὀνταὶ νεονόητα P 1:2] δὲ E. 8 yàg] δὲ PE 9 διαλλά- 
ξαντοσ A!E δικάζοντοσ Μ᾿ αὐτὸς τυχὼν om. E 18 τυχὼν] τυχὸν Cocceji 
ἐντυχὼν coni ἔἕπρὸς ἐχεῖνον om. Μ ἔἕμελανειμῶν P 11 *óà] τὲ PW 
12 Ἐεύτευξι ν» 18 δ᾽ AME προσεῖναι PW. τῶν om. τ 14 Ἑαὐτὸν PMW 
ὠφελήσει») λωφ - -ἤσει», λω l.ras. A λοφήσειν M. ἀφελεῖν Εἰ prodessent Lat μα- 
λάξαι Zon 15 δὲ] τε AME 16 συναμφότερον --- διαπεπραγμένον) quae 
inter se ambo constituerant Lat συναμφότερον) σὺν ἀμφοτέροισ AMW, i. marg. 
γ9 τὸ συναμφότερον jv AM. — 20 zav τοῖς — μεγαλοπρεπῶς] et omnibus magni- 
fice Lat τῶν τε φίλων ἐτίμησεν ἕχαστον κατ᾽ ἀξίαν narrat B. 1. ὃ 6 μεγα- 

λοπρεπὴς Cotelerius — 21 ἐν τοῖς μάλιστα om. M. 22 Ἐἐῤγέγραπτο Καίσαρι 
caesaris scripta susceperat Lat 24 Τίτιον] τίτον PW διήλλαξεν) διήλεγ- 
ξεν P — 25 xai -- ὑποστρέφει om. Lat ὑποστρέφειν PW 
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, κι A A 3 MP , E c - 
σεόλεμος πρὸς τοὺς ᾿ραβας ἐξ αἰτίας τοιαύτης" ol κατοιχοῦντες 

M , , 2 , , 

τὸν Toayova Καίσαρος ἀφελομένου Ζηνόδωρον xol προσϑέντος 
[€ , i , , 3 5 , , - 

Ἡρώδῃ τὴν χώραν λῃστεύειν μὲν οὐχ εἶχον ἐξουσίαν ἔτι, γεωργεῖν 
Ἀ ^ - € , 3 ,t. » 97) 2 2 , 3 ' 

δὲ xoi ζῆν ἡμέρως ἡναγχάζοντο. τόδ οἿν ξκείνοις οὐχ αἱρετὸν ουδὲ 
^ ^ , c - , ? 3 M 3 

λυσιτέλειαν ἔφερεν ἢ yr ττονούντων. ὅμως δὲ xor ἀρχὰς μὲν ovx 5 
, ον ὦ , 3 , - χ , » 

ἐπιτρέποντος τοῦ βασιλέως ἀττιείχοντο τῶν εἰς τοὺς περιοίχους ἀδι- 
, κι 41455 - 5 2 ; - ^r 

χημάτων, zal πολλὴ διὰ τοῦτο ἣν εὐδοξία τῆς ἐπιμελείας Ἡρώδῃ. 
^ , à 2 ^ c , er Y ud ^ Qr ει 

σελεύσαντος εἰς τὴν Ῥώμην, ὅτε xol τοῦ παιδὸς “Ἵλεξάνδρου 
, 2 , 0 47 

χατηγόρει xal παραϑησόμενος ΑἸντίπατρον τὸν υἱὸν :εαρεληλύϑει 
΄ , ^r, c b ^ , 

Καίσαρι, λόγον ὡς ἀπολωλὼς εἴη διασπείροντες oi τὸν Τράχωνα 10 
, - “« , , 3 ^ , ^ 

γεμόμενοι τῆς τε ἀρχῆς ἀπέστησαν καὶ πάλιν ἐπὶ và συνήϑη τοὺς 
, 3 zs , zi 2 

πλησιοχώρους ἀδικεῖν ἐτρέποντο. τότε μὲν οὖν αὐτοὺς οἱ στρατη- 
- E , , D , , , 

yoi vov βασιλέως ἀπόντος ἐχειρώσαντο. ττερὶ τετταράχοντα δέ 
P ^ , - , , ^ 

τινες ἀρχιλῃσταὶ κατὰ δέος τῶν ἡλωχότων ἐξέλιττον uiv τὴν χώραν, 
N , 2 , , , » 

εἰς δὲ τὴν ᾿Τραβίαν ἀφορμήσαντες Συλλαίου δεξαμένου μετὰ τὴν 15 
P] , - , ΄ ; 
ἀποτυχίαν τοῦ Σαλώμης γάμου, τόττον τε ἐρυμνὸν ἐχείνου δόντος 

3 , z) 3 , 3 

ὥχησαν xal χατατρέχοντες ov μόνον τὴν Ἰουδαίαν ἀλλὰ xol τὴν 
: , ᾿ς τς c 234447 ΄ 2 , -τ 
χοίλην Συρίαν azacav ἐλήζοντο, σπιαρέχοντος ὁρμητήρια τοῦ Συλ- 
^ , 3 - - t c , b 2 M 2 ^ 

λαίου xal χαχῶς ποιοῦσιν ἄδειαν. Ἡρώδης δὲ ἐπανελϑὼν ao 
- , , ^ ' - , 3 - , - 

τῆς Ῥώμης ἔγνω πολλὰ τῶν οἰχείων αὑτῷ χεχαχωμένα. καὶ τῶν 20 
* - 3 ^ , 3 3 , ^ ^ 2 , e 

μὲν λῃστῶν ἐγχρατὴς γενέσθαι ovx ἡδυνήϑη διὰ τὴν ἀσφάλειαν, ἣν 
- RM ; ; ᾿Ξ 3 

ἐχ τῆς τῶν ᾿“Δράβων προστασίας ἐπορίσαντο, χαλεπῶς δὲ ἔχων av- 
' - 3 , ^ M ' , 2 - 

τὸς τῶν ἀδιχημάτων στεριελϑὼν τὸν Τράχωνα τοὺς οἰχείους αὑτῶν 
? - A - 3 τ ΄ 

ἀπέσφαξεν. ἐντεῦϑεν ἐχεῖνοι xal μᾶλλον πρὸς ὀργὰς ὧν ἐττεπόν- 
ϑεισαν ὄντος αὐτοῖς zal νόμου πάντα τρόπον ἐπεξιέναι τοὺς τῶν 

οἰχείων φονεῖς ἀνυττοτιμήτως τὴν Ἡρώδου πᾶσαν ἄγοντες χαὶ φέ- 

Uu 

PAMWELat 

4 *ói] τὲ P toà] τὸ δ᾽ P τοῦτο δ᾽ AMW τὸ o? E 7 Ἐτοῦτο) τὸ 

τοιοῦτο ΑΜ — *4ooóov W — S πλεύσαντος] i. marg. XI/I] Lat δὲ AMWE 
9 παραϑησόμενος παραδοϑησόμενον P ut — commendaret Lat 10 xai- 

cup W λόγου Ernesti *«&zxoào4óc PW διασπείραντεσ AM. διασπαρέντεσ 
E, i. marg. yo διασπαρόντεσ sic ἃ διασπαρέντος Ernesti "τὸν om. P — *t(ra- 
chonitidem Lat 11 Ἐνεμώμενοι W — zal πάλιν — 12 ἐτρέποντα) rursusque ad 
solitum reuersi morem finitimos agros depopulabantur Lat 12 ἐτράποντο AM 

Ἐρὖν om, M 18 δὲ τετταράκοντα tr. E.— 14 *zet& δέος — 15 ἀφορμή- 
σαντες] cum cognatione sua a trachone prouincia in arabiam recesserunt Lat 
15 συλαίου E 16 *Zovuvovr PW 18 ἐληΐζοντο codd. E 19 ποιοῦσιν 
ποιοῦντοσ PW i. marg. XV Lat 20 χεχαχομένα P κχκαὶ om. AM 
21 γενέσϑαι οὐχ ἠδυνήθη] ov δυνάμενοσ γενέσϑαι AMW — *cogaiav P — 22 «v- 
rovc E — 23 περιελϑὼν])] ἱππεὺσ ἐχπεριελϑὼν (i. ras. m. 2 A) AM ἐχπεριελϑὼν 
E 24 ἐπεπόνϑησαν PE ἐπεπόνϑεσαν AM 25 ὄντος] ἠρεϑίσϑησαν ὄντοσ 
E ἐπεξεῖναι PW 6 τὴν] τὴν οὖν E 
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θοντες διετέλουν. ἔχεῖνος δὲ διελέγετο σεερὶ τούτων τοῖς Καίσαρος 

ἡνεμάαῳν Σατορνίνῳ τε xai Οὐολομνίῳ ἐπὶ χολάσει τοὺς λῃστὰς 

ξαιτούμενος. ὅϑεν ἔτι xal μᾶλλον ἰσχυρῶς ἐχόντων τιλείους μὲν 

ἐγίνοντο, ττάντα δὲ ἐτάραττον ἐτε᾿ ἀναστάσει τῆς Ἡρώδου βασιλείας 

χωρία χαὶ χώμας πορϑοῦντες χαὶ τοὺς λαμβανομένους τῶν ἀνϑρώ- 

ἐγεγόνει- 

σαν γὰρ ἤδη περὶ χιλίους. ἐφ᾽ οἷο ἀχϑόμενος Ἡρώδης τούς TE 

λῃστὰς ἐξήτει χαὶ χρέος ὃ διὰ Συλλαίου δανείσας ἔτυχεν ᾿Οβάδᾳ 

τάλαντα ἑξήχοντα, παρηχούσης αὐτῷ τῆς προϑεσμίας ἀπολαβεῖν 

ἠξίου. Σύ ́λλαιος δὲ τὸν nis; Ὀβάδαν παρεωσμένος αὐτὸς δὲ ἅπαντα 

διοιχῶν τούς TE λῃστὰς ἔξαρνος ἦν μὴ xarà τὴν ᾿᾿Τραβίαν εἶναι 

xal σπιερὶ τῶν χρημάτων ave ἑβάλλετο, γιερὶ ὧν ἐπί τε Σατορνίνου xai 

Οὐολομνίου τῶν Συρίας ἐπιστατοίντων ἐγίνοντο λόγοι. τέλος δὲ 

χέων ἀτιέσφαττον, ὡς εἶναι πολέμῳ τὴν ἀδιχίαν ἐοιχυῖαν 

συνέϑεντο δι᾿ ἐχείνων ἐντὸς ἡμερῶν τριάκοντα τά τὲ χρήματα τὸν 
Ἡρώδην ἀπολαβεῖν χαὶ τοὺς ἀλλήλων ἐν ἑχατέρᾳ τῇ βασιλείᾳ * 

xai παρὰ μὲν Ἡρώδῃ τῶν ᾿Ἵράβων οὐδεὶς εὑρέϑη τὸ σύνολον οὔτε 

óc ἀδικίας, οὔτε xav' ἄλλον τρόπον, οἱ δ᾽ Ἴἥραβες ἠλέγχοντο τοὺς 

λῃστὰς παρ᾽ αὐτοῖς ἔχειν. 
A. “ιελϑούσης δὲ τῆς προϑεσμέας Σύλλαιος οὐδὲν τῶν δικαίων 

πεποιηκὼς εἰς Ῥώμην ἀνέρχεται. ῥύσια δὲ τῶν χρημάτων χαὶ τῶν 
χεαρ᾽ ἐχείνοις ληστῶν Ἡρώδης ἐποιεῖτο, χαὶ τῶν πιερὶ τὸν Σατορ- 
γῖνον χαὶ Οὐολόμνιον ἐπιτρεπόντων ἀγνωμονοῦντας ἐπεξιέναι στρα- 
τιάν τὲ ἔχων τιροήγαγεν εἰς τὴν ᾿Αραβίαν τρισὶν ἡμέραις ἑπτὰ 
σταϑιιοὺς διανύσας, xol γενόμενος ixi τοῦ φρουρίου τοῦ τοὺς λῃ- 
στὰς ἔχοντος αἷρεϊ μὲν ἐξ ἐφόδου πάντας αὐτούς, κατασχάπτει δὲ 
τὸ χωρίον "Páezva χαλούμενον" τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν ἐλύπησεν. 

PAMWELat 
1 *roórov M 2. σατο: ρνίνω:ι A — 3 lagvooc, mirum 4 δὲ διετάραττον 

a5. , , , r E ἐπ᾽ ἀναστάσει] ἐπαναστάσει AMWE 6 ἀπέσφαττον) ἐπισφάττοντεσ 
AMW ἀποσφάττοντεσ E interimendo Lat ἐωκυῖαν PA!W' 1 χειλίουσ P 

8 συλαίου E — *ogoó« Ἢ ouado Lat 59. ἑξήκοντα] πεντακόσια E 10 συ- 
λαῖοσ E ἔόβαδαν P οβόδαν W ouadum Lat παρεωσμένος] coni πάρεω- 

σάμενοσ codd. παρωσάμενοσ E fairs P *ói] τε AM 13 τῶν] τῶν 
τῆσ E 14 συνέϑετο AME 15 Ἐάπολαυεῖν  ἔχαὶ τοὺς --- βασιλείᾳ! et eos 
qui de utroque regno confugissent inuicem reddere Lat ἑχατέρᾳ! ἑκατέρα 
ἀποκχαταστῆναι sic E post βασιλείᾳ lacunam statuo 16 οὐτ᾽ AMW 
17 ἀδικίασ, c ex v corr. A ἀδικίᾳ uel ἀδικίαις coni. δὲ E 19 i. marg. ε΄ 
E ὃ σύλλαιοσ (cvàÀcioo E) AMWE 21 τὸν om. AM σατουρνῖνον A! 
22 ἐπεξιέναι] ἐπεξιέναι τοὺσ ἄραβασ E 23 προήγαγεν] Bekker προσήγαγεν 
codd. E 424 διανοίσασ Ρ 25 *alog P etos. W 26 Ῥάεπτα)] ἄάεπτα P 
ócinva AM ραιεπτὰ W repía Lat δ᾽ ΑΜ *ovócva ALat 

τ - ur 

280 
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ἐχβοηϑησάντων δὲ τῶν ᾿ράβων ἡγουμένου Naxégov μάχη γένεται, 
xa9' ἣν ὀλίγοι μὲν τῶν Ἡρώδου, Νάχεβος δὲ ὃ τῶν ᾿ράβων στρα- 
τηγὸς xol πιερὶ εἰχοσιτιέντε τῶν σὺν αὐτῷ στίγτουσιν, οἱ δὲ ἄλλοι 
χερὸς φυγὴν ἐτράποντο. τισάμενος δὲ τούτους τρισχιλίους ᾿Ιδου- 
μαίων ἐπὶ τῇ Τραχωνίτιδι χατοικίσας ἦγεν λῃστὰς τοὺς ἐχεῖ, xcd 
zéQi τούτων τοῖς ἡγεμόσιν ἔσεεμτιεν ττερὶ Φοινίχην οὖσιν, ἀτεοδει- 
χγὺς ὅτε μηδὲν σιλέον ὧν ἀγνωμογνοῦντας ἐπεξελϑεῖν ἔδει τοὺς “4ρα- 
Bac αὐτῷ τιέτεραχται. ταῦτα μὲν οὖν ἐχεῖνοι τιολυτιραγμονοῦντες 
εὕρισχον οὐ ψευδόμενον. 

ὃ. ἴζγγελοι δὲ Συλλαίῳ καταταχήσαντες εἰς Ῥώμην τὰ τεετεραγ- 
μένα διεσάφουν εἰς μεῖζον, ὡς eixóc, ἕχαστον τῶν γεγονότων αἴρον- 

τες. ὃ δὲ ἤδη μὲν ἐπτετεραγμάτευτο γνώριμος εἶναι Καίσαρι, τότε 
δὲ πιερὶ τὴν αὐλὴν ἀναστρεφόμενος ὡς ἤχουσεν εὐϑὺς μεταμφιέννυται 
μέλαιναν ἐσθῆτα xol τιαρελϑὼν ἔλεγεν ὡς αὐτόν, ὅτε τεολέμῳ τὰ 
γερὶ τὴν -doafíav εἴη χεχαχκωμένα καὶ zac ἀνάστατος ἡ βασιλεία 
στρατιᾷ πορϑήσαντος αὐτὴν Ἡρώδου. δαχρύων δὲ :τενταχοσίους 
μὲν ἐπὶ δισχιλίοις ᾿ράβων ἀττολωλέναι τοὺς τιρώτους ἔλεγεν, ἀνῃ- 
ρῆσϑαι δὲ χαὶ τὸν στρατηγὸν αὐτῶν Νάχεβον οἰχεῖον αὐτῷ καὶ 
συγγενῆ, τελοῦτον δὲ διηρ:τάσϑαι τὸν ἐν ἹΡαέπτοις, κατατεεφρονῆσϑαι 
δὲ τὸν Οβόδαν ὑπὸ ἀσϑενείας οὐχ ἀρχέσαντα τῷ πολέμῳ διὰ τὸ 
μήτ᾽ αὐτὸν μήτε τὴν ᾿Αραβιχὴν δύναμιν τιαρεῖναι. τοιαῦτα τοῦ 
Συλλαίου λέγοντος xal τεροστιϑέντος ἐπιφϑόνως, ὡς οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς 

ἀπέλθοι τῆς χώρας μὴ ττεπιστευχὼς ὅτι Καίσαρι μέλοι τὴν εἰρή- 
γὴν ἅπασιν εἶναι ττρὸς ἀλλήλους, μηδ᾽ εἰ παρὼν ἐτύγχανεν ἐχεῖ 
λυσιτελῆ ποιῆσαι τὸν ττόλεμον ρώδη, τεαροξυνϑεὶς ἐπεὶ τοῖς λεγο- 
μένοις ὃ Καῖσαρ ἀνέχρινε τῶν Ἡρώδου τοὺς :τεαρόντας xoi τῶν 

PAMWELat 

2 *vov om. ΡΥ *v&zeigoo P. à! E. 8 "σὺν αὐτοῖσ Ρ 4 Ἐτισάμενος 

— ὃ ἐχεῖ] puniens autem horum rea tria milia circa traconem idumacorum locauit 

exercitum et latrones ibi constitutos arcebat Lat ἰδουμαίουσ E ὃ *xavournoao 
PM sys] εἶργε (-ysv A!) AME ἤργεν W, i. marg. yo ἦγε ληστάσ À; narrasse 
uid. Iosephus praedatores in Idumaeam translatos esse — *4zocsí(ac Holwerda 
7 Ἐπλεῖον ΑΝ 8 Ἐπεπρᾶχϑαι ΑΜ. 10 i. marg. XV Lat Ἐάγγελλοι P 
συλαίω E εἰς] εἰσ τὴν AM 11] εἰ) oo A'W μεῖζον! ὡσ ex μειζοίνωσ corr. 

A 12 δ᾽ AM [4 ὦὡς αὐτὸν ἔλεγεν tr. Ἠογοτᾶθη 15 περὶ] κατὰ E ἡ βασι- 
λεία στρατιᾷ] PLat ἡ βασίλειοσ στρατιὰ AMWE 10 "δὲ] μὲν ΡΥ 117 "μὲν 
om. P * Aodftov) βαρβάρων, i. marg. yo aoc ov A 1$ χαὶ om. AMWE 

γαχεβοσ : 
μάκεβον W ἀβεχον s. m. 2 E 19 Ἐδιηρπάχϑαι AM ῥαΐπτοισ AM reptis 
Lat καταπεφρονίσϑαι P 0 δὲ om. M ὀβάδαν AM 0joóov P νοβόδαν 
W ouadas Lat ὑπ᾿ AM — 22 συλαίου E 28 ἐπέλθοι PW μὴ om. AM 

Lm , οι - . οἱ 4 ὯΔ , 

μέλλοι Α μέλλει Μ 25 ποιῆσαι ἂν coni. "παρωξυνϑεὶσ P — 26 "τὸν ἡρώδην W 
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ἰδίων τοὺς ἀπὸ Συρίας ἥχοντας αὐτὸ μόνον, εἰ τὴν στρατιὰν 'Hoci- 
Oc ἐξαγάγοι. τῶν δὲ τοῦτο μὲν αὐτὸ λέγειν ἀνάγχην ἐχόντων, τὸ 
δὲ ἐφ᾽ ὅτῳ xal πῶς οὐκ ἀχούοντος, ὀργή τὲ μείζων ἐγίνετο τῷ 
Καίσαρι xci γράφει τιρὸς τὸν Ηρώδην τά τε ἄλλα yat vcl 
τοῦτο τῆς ἐπιστολῆς τὸ χεφάλαιον, ὅτι πάλαι χρώμενος αὐτῷ 
φίλῳ νῦν ὑτιηχόω χρήσεται. γράφει δὲ χαὶ Σύλλαιος ὑτεὲρ τούτων 
τοῖς “Ἴραψιν. οἱ δ᾽ ἐπαρϑέντες οὔτε τιῦν λῃστῶν ὅσοι διέφυγον 
ἐξεδίδοσαν οὔτε τὰ χρήματα διευλύτουν, νομάς τε ἃς ἐχείνου μισϑω- 
σάμενοι διακατεῖχον ἀμισϑὶ ταύταις ἐχρῶντο, τετατιεινωμένου τοῦ 
τῶν Ἰουδαίων βασιλέως διὰ τὴν ὀργὴν τοῦ Καίσαρος. ἐπιτίϑενται 
δὲ τῷ χαιρῷ χαὶ οἱ τὴν Τραχωνῖτιν ἔχοντες τῆς τῶν ᾿Ιδουμαίων 
φρουρᾶς χατεξαναστάντες xci λῃστηρίοις χρώμενοι μετὰ τῶν -doa- 
βων, οἱ ἐλεηλάτουν τὴν ἐχείνων χώραν οὐχ αττὸ ὠφελείας μόνον, 
ἀλλὰ καὶ μνησιχαχίας χαλεεώτεροι τὰς ἀδιχίας ὄντες. 

4. Ἡρώδης δὲ ταῦτα πάντα φέρων ἠνείχετο μεταβεβληκυίας 
αὐτῷ τῆς παρρησίας, ἣν εἶχε διὰ Καίσαρα, χαὶ τὸ μεῖζον ἀφήρητο 
τοῦ φρονήματος" οὐδὲ yàg “τέμψαντος αὐτοῦ πτιρεσβείαν ἀπολογη- 
σομένην ὁ Καῖσαρ ἠνέσχετο, πάλιν δὲ τοὺς συνελϑόντας ἀτεράχτους 
ἀνέπεμψεν. ἦν δ᾽ οὖν ἐπεὶ τούτοις ἀϑυμία καὶ δέος. 0 τε Σύλλαιος 

οὐ μετρίως ἐλύττει τειστευϑείς τε xal ztagOv ἐν τῇ Ῥώμῃ. τότε δὲ 
xal μειζόνων ἁτιτόμενος᾽ ὃ μὲν γὰρ Ὀβόδας ἐτεϑνήχει, παραλαμ- 

βάνει δὲ τὴν τῶν ράβων ἀρχὴν -diveíang ὃ μετονομασϑεὶς αὖϑις 
᾿ρέτας. τοῦτον γὰρ ἐπεχείρει διαβολαῖς τταρωσάμενος αὐτὸς ἀνα- 
λαμβάνειν τὴν ἀρχήν, χρήματα μὲν πολλὰ διδοὺς τοῖς “περὶ τὴν αὖ- 
λήν, πολλὰ δὲ Καίσαρι δώσειν ὑπισχνούμενος. ὃ δὲ τῷ μὴ τὸν 

PAMWELat 

2 ἐξαγάγοι!! κατάγοι PW καταγάγοι E ad arabiam deduxisset Lat — 2 αὐτὸ 
om.E ὃ *ó'AM  *axoiovroc) suggererent Lat ὀργή] δρμή E Ἐμεῖζον 
P ἐγένετο E. 4 τε om. PE. 6 ἔφίλωι, cfinalei.ras. ἃ «συλαῖοσ E 1 δὲ 
AMWE οὐδὲ E 8 Ἐἐξεδίδωσαν P νομάσ, vi. ras. M — zxeívov, 2 i. ras. 
M 11 Ἐτραχωνίτην W Ἰδουμαίων) ἐἰουδαίων PWELat 138. οἱ! oia AME 
ἀπὸ] ἐπὶ ed.pr. 14 τὰς] ἐκ τὰς Cocceji teste Hauerkamp; sed fort. ἐκ μνησι- 
χακίας uoluit 15 *&zavra AM Ἐμεταβεβληκύασ À —— 16 τὸ om. PW 
ἀφηρεῖτο AM — 1S litt. τοὺσ συνε i. ras. angustiore m. 1 A ἀνελϑόντας Her- 
werden [19 ἀπέπεμψεν Ernesti δ᾽ om. E συλαῖοσ E 20 καὶ παρὼν — 
25 ὑπισχνούμενος] qui praesens romae conabatur defuncto ouado rege arabum 

in regno succedere multis caesari promissis pecuniis aliisque in au'a potentibus. 
interea. ouado moriente dineas qui postea dictus est areta regnum arripuit Lat 

21 οβοδασ P ὀὁβάδασ AME ὀβαδοσ W owado (ablat) Lat 22 *4ivzlac| 
dineas Lat αὖϑις om. PWE 23 *rovro PW γὰρ) δὲ Ε ἐπιχειρεῖ E 
Ἑαναλαμβάνει PW — 24 διαδοὺσ AM 

losephus IV. 1 
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"doérav ἐπιστείλαντα πρότερον αὐτῷ βασιλεύειν ὠργίζετο. πέμτσεει 
δὲ χἀχεῖνος ἐπιστολὴν καὶ δῶρα τῷ Καίσαρι στέφανόν τὲ χρυσοῦν 
az0 πολλῶν ταλάντων" Y δὲ ἐπιστολὴ χατηγόρει Σύλλαιον ὄντα 
πονηρὸν δοῦλον Οβόδαν τε φαρμάχοις διαφϑεῖραι καὶ ζῶντος ἔτει 
χρατεῖν αὐτὸν τάς τε τῶν ᾿ράβων μοιχεύοντα xal χρήματα δανει- 
ζόμενον, ὥστ᾽ ἐξιδιώσασϑαι τὴν ἀρχήν. σπιροσέσχεν δὲ οὐδὲ τού- 
τοις ὃ Καῖσαρ, ἀλλ᾽ ἀποιτέμτεει μηδὲν τῶν δώρων λαβών. τὰ δὲ 
περὶ τὴν Ἰουδαίαν xai ᾿“ραβίαν ἀεὶ xoi μᾶλλον ἐπεδίδου τὰ μὲν 
εἰς ἀταξίαν τὰ δ᾽ ὡς καταφϑειρομένων μηδένα προεστάναι" τῶν 

γὰρ βασιλέων ὃ μὲν οὐδέπω τὴν ἀρχὴν cues: ἔχων οὐχ ἱχανὸς 

ἣν κωλύειν τοὺς ἀδιχοῦντας, Ἡρώδης δὲ ἐφ᾽ οἷς ἠμύνατο τάχιον 
ὀργισϑέντος αὐτῷ Καίσαρος ἁπάσας τὰς εἰς αὐτὸν παρανομίας 
φέρειν ἤναγκάξετο. πέρας δ᾽ οὐδὲν δρῶν τῶν περιεστώτων χαχῶν 

ἔγνω πάλιν εἰς Ῥώμην ἀποστέλλειν, εἴ τι δύναιτο μετριώτερον εὑ- 
ρεῖν διά τε τῶν E xai πρὸς αὐτὸν Καίσαρα τὴν ἐντυχίαν τεοιη- 
σάμενος. xcxei μὲν ὃ Δαμασχηνὸς ἀπήει Νικόλαος. 

X. 1. Ἐξετετάραχτο δὲ τὰ zol τὴν οἰχίαν καὶ τοὺς παῖδας 

αὐτῷ πολὺ χεῖρον ἐσχηχότα περὶ τὸν χαιρὸν ἐχεῖνον. ὅλως μὲν γὰρ 
οὐδὲ τὸν ἔμσιροσϑε χρόνον ἀσύνοτιτον ἦν, ὡς τὸ μέγιστον καὶ δυσ- 
χερέστατον τῶν ἀνθρωπίνων σπταϑῶν ἀπειλεῖται τῇ βασιλείᾳ διὰ 
τῆς τύχης, ἐπέβαινεν δὲ χαὶ μᾶλλον ηὐξήϑη τότε σταρὰ τοιαύτην 
αἰτίαν. Εὐρυχλῆς ἀτιὸ “Ταχεδαίμονος ovx ἄσημιος τῶν ἐχεῖ καχὸς 

δὲ τὴν ψυχὴν ἄνϑρωπος xci περὶ τρυφὴν χαὶ χολαχείαν δεινὸς € Éxa- 
τερον αὐτῶν ἔχειν ve xai μὴ δοκεῖν, ἐπιδημήσας ὡς τὸν Ἡρώδην 
δῶρά τε δίδωσιν αὐτῷ καὶ τελείω παρ᾽ ἐκείνου λαβὼν ταῖς εὐχαι- 
ρίαις τῶν ἐντεύξεων ἐπραγματεύσατο φίλος ἐν τοῖς μάλιστα γενέ- 
σϑαι βασιλέως. ἣν δ᾽ αὐτῷ χαταγωγὴ μὲν ἐν τοῖς ᾿ἡντιπάτρου, 
πρόσοδος δὲ καὶ συνήϑεια τιρὸς τὸν ᾿λέξανδρον" ᾿ρχελάῳ γὰρ 
ἔλεγεν εἶναι τῷ n ΤΆ διὰ σπουδῆς. ὅϑεν χαὶ τὴν Γλαφύραν 

$ 300 — bell. Iud. 1 513. 

PAMWELat Zonaras I p. 441. 
ὃ συλαῖον E 4 ófoóav P ὀβάδαν AME 6j βοδόν W ouadum Lat τε] 

δὲ AM, om. E 5 "δανιζόμενον W | 6 óc P ὥστε ME τἔέἐξιωδιώσασϑαι 

W 1*dààà AM 8 περὶ] ἐπὶ E "τὴν ἀραβίαν καὶ ἰουδαίαν tr. AMLat 

9 δὲ Ε ἔπροσεστάναι ΑΜ τῶν] τῶν μὲν E 10 τ᾿ οὐδέπω] οὔπω AMW 

ἔχων βεβαίαν tr. AM 11 Ἑημύνετο PW τάχειον P 12 αὐτὸν 
Hudson 14 *óóvaro W [15 "εὐτυχίαν PM — *zoujsousvoc PW — 17i. marg. 
i E XVII Lat ἐξετώρακχτο W ἐξετάραττε ἘῈ 18 *éggnzótao PW περὶ 

χατὰ E 19 ἔμπροσϑεν AM ἔμπροϑεν W — 20 ἀπείλειται W — 22 "εὐρύχλησ 

W — 23 *íxatígov W ἑκατέραν Hudson — 25 εὐχαιρείαισ W 21 δὲ E 

25. *di] τ AM. 29 χαππαδόκι P καππαδόχη AME ἔἘγλάφυραν AM 
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15 



10 

15 

20 

ANTIQ. IUD. XVI 303—308 (X. 1) 51 

, - ' 3 - , e 

ὑπεχρίνατο τιμᾶν, xal z0Àog ἣν ἀφανῶς uiv ἐχϑερατιεύων amavy- 
- , » , /, - 2 - 

τας ἀεὶ δὲ τοῖς λαλουμένοις ἢ γινομένοις τεροσέχων, ὡς ἐξ αὐτῶν 
) » " ' 44 ,*^ Hi B € , ^ ^ 

ἀντιχαρίζεσϑαι τὰς διαβολάς. τέλος δὲ τοιοῖτος ἑχάστῳ χατὰ τὰς 
3 € , * £^ 1 2* » ^ 

συντυχίας ἀτιέβαινεν, ὡς ἐχείνῳ μὲν εἶναι φίλος τοῖς δὲ ἄλλοις 
R- , , ἐς τ ) 44 jJ , 

δοχεῖν χατὰ τὸ συμφέρον ἐχείνῳ τροσεῖναι. οὗτος .dÀéEtavÓgov 
παράγει νέον ὄντα χαὶ περὶ ὧν ἐπεπόνϑει μηδενὶ μὲν τιρὸς ἐχεῖνον 

P - , So M. 5 ) , 

δὲ μόνον ἀδεῶς zcezeiguévov ἐξεῖναι λέγειν" ἐνέφαινεν ovv. ἀχϑό- 
€ € ^42 , * , j p 

μενος, ὡς ὁ σεατὴρ ἡλλοτρίωτο, xci τὰ τιερὶ τὴν μητέρα διηγεῖτο 
΄ ^ , LU * - - ^ , 

xal τὸν ᾿ντίπατρον, ὅτι πτταρωϑούμενος αὑτοὺς τῆς τιμῆς τὰ πιάντα 
, , , ) * 2€ , , ^ 

ἤδη δύναται. τούτων δὲ ἀνεχτὸν οὐδὲν ἔφη χατεσχευασμένου ττρὸς 
2: - , c ] » » ^ E] 

μῖσος ἤδη τοῦ πατρός, ὡς μηδὲ συμποσίοις ἡ συλλόγοις ἀνέχεσϑαι 
- 2: € , » | Ζ f ^ E ^ ^f 

λέγων. τοιαῦτα μὲν ἐχεῖνος, ὡς εἶχός. ἐφ᾽ oig ἤλγει" τοὺς δὲ λό- 
EJ ^ 3 , , ) , ^5 ^ € 3 

yov; Εὐρυχλὴς -dvrwvatQQ τούτους ἀνέφερεν, λέγων μὲν ὡς οὐχ 
, - - , “ὦ “- ς - , ^—- 

Évexa σοῦ τοῦτ᾽ αὐτὸν ποιεῖν, γικᾶσϑαι δὲ vztÓ σοῦ τιμώμενος τῷ 
—- , ^ ^ , , ^ 

μεγέϑει τοῦ τιράγματος xal φυλάττεσϑαι ταραχελευόμενος τὸν 
) ) , "s , "ὦ 4^4 * 3 
᾿Αλέξανδρον" ov γὰρ ἀπαϑῶς τούτων ἕχαστον λέγειν, αλλὰ τοῖς 

, » - τ ^ 2 , » , * 5 » 

ῥήμασιν αὑτοῖς εἶναι τὴν αὐτοχειρίαν. ΑΑντίπατρος μὲν ovy εὔνουν 
, , ^^ ) - 2 297 

ὑχιολαμβάνων ix τούτων μεγάλας αὐτῷ παρ᾿ ἕχαστα δωρεὰς ἐδίδου 
χαὶ τέλος ἤδη πείϑει τιρὸς τὸν Ἡρώδην ἀναφέρειν τὸν λόγον. ὃ Logs M μα ftQoG Q0, NORON γον. 

2 5 ' 3 , Y , 2 (4 ,"^ , 
Ó ovx ἣν τὴν “λεξάνδρου δύσνοιαν ἐξ ὧν ἔλεγεν ἀχηχοέναι διη- 

, 3 , ) “2 cr , * , , QUOS 

γούμενος ἀπέϑανος, αλλ ovvo διέϑηχε τὸν βασιλέα πτεριάγων ἀεὶ 
- ' € 2 ΄ - M - 

τοῖς ῥήμασι xci παροξύνων, ὡς ἀμετάγνωστον ποιῆσαι τὸ μῖσος. 

303 — bell. Iud. I 516. 

PAMWELat Zonaras I p. 447. 

1 ὑπεχρίνετο E. — 3 Ἐξχάστῳ)] ἐν ἑχάστω Ρ κατὰ - τὰσ, eras. o P 
τὰς om. E 4 *onéBeuvev W 5 οὗτος — 12 λέγων] quapropter tractus 
alezcander ut adulescens et dolens de his quae passus fuisset, narrauit quam 
pater alienatus esset et iater sua ab eo interfecta perisset, antipatrum autem 
sibi praeposuisset et quemadmodum illa intolerabilia de eo patri dixisset et ad 
odium eum incitasset, ut nec in conuiuiis eos nec in conuentu dignaretur Lat 

οὗτος ᾿Αλέξανδρον παράγει] οὕτως ἀλέξανδρον παράγει Ῥ τὸν οὖν ἀλέξανδρον 
προσεχτήσατο AMW, i. marg. yo (om. M) οὗτοσ ἀλέξανδρον παράγει νέον ὄντα 
(post ὄντα ras. in A) ΑΜ. 6 zal om. P μηδενὶ — Ἰ πεπεισμένον] μὴ oc 
πεπεισμένον μὴδενὶ μὲν προσεχεῖνον δὲ μόνον ἀδεῶσ πεπεισμένον P 8. Ἐώς] 
oic coni. ἀλλοτριοῦται ΒΞ Ἐδιηγῆτο W 10 δὲ] τε ΑΜῈ 11 ἢ] μηδὲ 
AMW 12 λέγων suspectum 13 *ebovzàgo Ρ 14 εἵνεκα αὶ ἕνεχα σοῦ] 
pro mea utilitate Lat coi] οὗ Hauerkamp αὑτοῦ Dindorf τοῦτ᾽] τοῦτον 

A! τοῦτο M et ex corr. ἡ αὐτὸ PW δ᾽ ΑΜ τιμώμενος] νικώμενοσ PW 
16 τούτων] τοῦτ᾽ P τοῦτο W 11 εἶναι] inesse Lat ἐνεῖναι coni. 18 ἐχ 

τούτων ὑπολαμβάνων tr. AM 19 Ἐδ]) τῷ coni. 21 ἀπίϑανος! πιϑανόσ P 
et ut uid. Lat 22 *zoujcet] ἐμποιῆσαι AM. compleuit Lat 
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52 ANTIQ. IUD. XVI 309—315 (X. 1—3) 

ἐδήλωσεν δὲ χαὶ πρὸς αὐτὸν τὸν καιρόν" εὐθὺς γὰρ Εὐρυχλεῖ δί- 
δωσιν “τεντήχοντα τάλαντα δωρεάν. ὃ δὲ ταῦτα λαβὼν xci τερὸς 
᾿Αρχέλαον ἀναβὰς τὸν βασιλέα τῶν Καππταδόχων τὸν ᾿Αλέξανδρον 
ἐπήνει καὶ χρήσιμος ἔλεγεν αὐτῷ πολλὰ πρὸς τὰς διαλλαγὰς τὰς 
πρὸς τὸν πατέρα γεγενῆσθαι. χρηματισάμενος δὲ καὶ παρ᾽ ἐχείνου 
πρὶν χαταφωραϑῆναι τῆς καχοηϑείας ἀπήει. Εὐρυχλῆς μὲν οὖν 
οὐδὲ ἐν τῇ “Ταχεδαίμονι τταυσάμενος εἶναι μοχϑηρὸς ἐπὶ τεολλοῖς 
ἀδιχήμασιν ἀπεστερήϑη τῆς πατρίδος. 

2. 'O δὲ τῶν Ἰουδαίων βασιλεὺς οὐχ ὥσπερ πρότερον εἶχεν 
πρός τε τὸν ᾿4λέξανδρον καὶ τὸν ᾿ριστόβουλον ἀχούειν μόνον τὰς 
χατ᾽ αὐτῶν διαβολάς, ἀλλ᾽ ἤδη διὰ μίσους οἰχείου γεγενημένος av- 
τὸς εἰ χαὶ μὴ λέγοι τις ἐξειργάζετο, πταρατηρῶν ἕχαστα καὶ τευν- 
ϑανόμενος xci πᾶσιν ἐνδιδοὺς τοῖς βουλομένοις, εἴ τις ἔχοι τι κατ᾽ 

ἐχείνων εἰπεεῖν. * Εὐάρατόν τὲ Κῷον ᾿“4“λεξάνδρῳ συνειδέναι. καὶ 
rovro μὲν οὖν χαϑ᾽ ἡδονὴν τὸ πιάντων ἕδιστον Ἡρώδης ἐλάμβανεν. 

3. Ἐπιγίνεται δὲ χατὰ τῶν νεανίσχων μεῖζόν τι σχευωρουμέ- 
γῆς ἀεὶ τῆς xav' αὐτῶν διαβολῆς καὶ τεᾶσιν, ὡς εἰττεῖν, ἄϑλου τού- 
τοι τιροχειμένου λέγειν τι περὶ ἐχείνων δυσχερὲς πρὸς τῆς τοῦ 
βασιλεύοντος ἐδόχει σωτηρίας. σωματοφύλαχες ἦσαν Ἡρώδῃ δύο 
χατ᾽ ἰσχὺν χαὶ μέγεϑος τιμώμενοι Ἰούχουνδος xai Τύραννος. οὗτοι 
προσχρούσαντος αὐτοῖς τοῦ βασιλέως ἀπεωσμένοι zceol ᾿,λέξανδρον 
ἦσαν συνιτεαζόμενοι καὶ χατὰ τὰ γυμνάσια τιμώμενοι καί τι χρυ- 
σίον xai δωρεὰς ἄλλας ἔλαβον. εὐϑὺς ovv χαὶ τούτους ὃ βασιλεὺς 

ἐν ὑποψίαις ἔχων ἐβασάνιζεν, οἱ δὲ διαχαρτερήσαντες ττολὺν χρόνον 
ὕστερον ἔλεγον, ὅτι τιείϑοι φονεύειν αὐτοὺς Ἡρώδην ᾿«1λέξανδρος, 

$ 309 — bell. Iud. I 530, $ 313 — bell. Iud. I 521. 

PAMWELatZonaras I p. 145. 

1 *zbgvzisti P — 2 Ἐπρὸς] πρὸσ τὸν PW — 3 cvafgéc] διαβὰσ E χαπεο 
παδοχῶν AMW 4 *zoA2à] εἰσ πολλὰ PW ὃ γενέσϑαι ἘῈ 6 εὑρυχλῆσ P 
τ οὐδ᾽ ΑΜ 8Β τῆς] τῇ W τῆσ ἑαυτοῦ P 10 ἀχούων E 11 *42A" ἤδη] ἀλλ᾽ 
;j P ἀλλ᾽ ἤδη — 19 ἐλάμβανεν!) sed etsi nullus aliquid ei nuntiasset ipse 
perscrutabatur licentiamque dedit uolentibus quiddam contra eos referre cum 

uero euaretum quendam licet uellet tamen non libenter accusantem audiuit, quia 

et ipsum ut conscium abhorrebat Lat 12 Ἐἐξωργίζετο coni. περιτηρῶν E 
14 Eícoerov] W ovéígarov P οὐάρατον AM Εὐάρεστον bell. Iud. 532 codd. 
meliores 15 μὲν οὖν i. ras. m. 2 Α ov»] ov coni. 16 Ἐμείζων Ρ ἔτι. ! 
A  *gztvopovu£vgc] καιωρουμένησ, «ci. ras. A σχαιωρουμένησ MW — 17 τού- 

rov| τοῦ W, om. E. 18 πρὸς] ὃ πρὸσ ΑΜ. 19 δοχεῖ W — 20 ὠυχοῦνδοσ M 
et ex corr. Α ἐούχανδοσ E 21 περὶ! τοῖσ περὶ AMWE 22 τὰ om. AMWE 
23 ἐλάμβανον AMWE ὃ — 24 ἔχων] ἐν ὑποψίαις ὃ βασιλεὺσ ἔχων AM ὁ 
βασιλεὺσ ἔχων ἐν ὑποψία WE 25 "ὕστερον) post deuicti Lat Ἐπίϑοι P 
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ἐχεεὶ πεερὶ κυνηγέσιον ϑηρίων διώχων τιρολάβοι" δυνατὸν yàg εἶναι 
λέγειν ὡς ἀπὸ τοῦ ἵσίσεου χατενεχϑεὶς ἐμτεαρείη ταῖς αὐτοῦ λόγχαις" 
χαὶ γὰρ πρότερον αὐτῷ τοιοῖτον γενέσϑαι zdá9og. ἐπέδειξαν δὲ 
xci τὸ χρυσίον ἐν ἱγετεῶνε χατορωρυγμένον xal τὸν ἀρχιχύνηγον ἐξή- 
λέγχον, ὕτι xal λόγχας αὐτοῖς δοίη βασιλιχὰς καὶ τοῖς ᾿Αλέξανδρον 

ϑεραπιείουσιν ὅτελα χελεύοντος ἐχείνου. 
4, Mera τούτους ὃ φρούραρχος ᾿41λεξανδρείου συλληφϑεὶς 

ἐβασανίζετο" xal γὰρ ἐχεῖνος αἰτίαν εἶχεν δέξεσϑαι τῇ φρουρᾷ καὶ 
σεαρέξειν χρήματα τοῖς νεανίσχοις ὑπεεσχῆσϑαι τὰ χείμενα τῶν βασι- 

- ) ΒΞ * , 3 * * » ᾽ € ^f « 

λιχῶν xor ἐχεῖνο τὸ φρούριον. αὐτὸς uiv ovv οὐδὲν ὡμολόγησεν, : 
υἱὸς δὲ αὐτοῦ παρελϑὼν ταῦτ ἔφη γενέσϑαι, xci γράμματα ἐ;τέ- 
δωχὲν ὡς εἰχάσαι τῆς ᾿Ἵλεξάνδρου χειρός" ,,,τελέσαντες σὺν ϑεῷ 

εὖ €^ Q.4 € , ον» ^ € EN 35 ^ Á $ , € 

εἰσιεῖν ἃ σιροεϑέμεϑα τεάντα ἥξομεν τερὸς ὑμᾶς" ἀλλὰ πειράϑητε, 

χαϑὼς ὑπεέσχησϑε, δέξασϑαι ἡμᾶς τῷ φρουρίῳ.“ μετὰ τοῦτο τὸ 
- € ' € , d , 5 ' - — 

γραμματεῖον ó uiv Ἡρώδης ovx ἐνδοιασίμως εἶχεν περὶ τῆς τῶν 
3 * ,- 3 ^o; q Sv , » ^ 

zaíÓnv εἰς αὐτὸν ἐπιβουλῆς, .«1λέξανδρος δὲ “ιόφαντον ἔφη τὸν 
, , ^ , * wo , 

γραμματέα μιμήσασϑαι τὸν τύτιον χαὶ Ót ΑἸντιττάτρου χαχουργη- 
- ^ , ς , , M, * - 

ϑῆναι τὸ γραμματίδιον" ὁ γάρ TOL «“Πιόφαντος ἐδόχει τὰ τοιαῖτα 
M , , ' ^ , ) , δεινὸς ἐν ὑστέρῳ ve διελεγχϑεὶς ἐπε ἄλλοις οὕτως ἀπέϑανεν. 
9. Τοὺς δὲ βασανισϑέντας ὃ βασιλεὺς χαὶ εἰς τὸ πλῆϑο 9 ] 

, € - - - "Ὁ ^ , 

χεροήγαγεν ἕν "IeguyoUvvt κατηγοροῦντας τῶν zaíónv' zal τούτους 
M , 2 , , Ἁ M 

μὲν £x χειρὸς οἱ πολλοὶ βάλλοντες ἀπέχτειναν. ὡρμημένων δὲ καὶ 

$ 317 — bell. Iud. I 538. 

PAMWELat Zonaras I p. 44$. 
1 ἐπεὶ] ed. pr. ἐπείτε PW ἐπὰν AM ἔπειτ᾽ E περὶ] περί τι Α ἐπί τι 

M εἰσ E, om. W ϑηρίον E προλάβοϊῆ προσλάβοι ἃ προσβάλη M προσ- 
βάλοι WE, i. marg. yo προσβάλη A tive] εἴη WE 2. *avenagsig P ἀνα- 
παρήει W ὃ *rovovto AM γεγενῆσϑαι WE 4 τὸ χρυσίον] χρυσίον μὲν 
W χρυσίον E χατωρωρυγμένον M χατωρυγμένον ΒΤ ὀ ἀρχικυνηγὸν PAME 

5 ἔδώη PA δῴῃ M 1 ὃ φρούραρχος ἀλεξανδρίου E ἀλέξανδροσ ὃ φρού- 
θάρχοσ P ὃ φρούραρχοσ ἀλεξάνδρου AMW princeps custodiae alexandrii oppidi 
Lat ^ ovAAgg9slc] ληφϑεὶσ PWE —— S ἐχεῖνος] κἀχεῖνοσ E εἶχεν] εἶχεν ὡσ 
ἐπαγγειλάμενοσ E δέξεσϑαι] Hauerkamp δέξασϑαι codd. ΒΞ τῶ φρουρίω 
E 9 roig νεανίσχοισ χρήματα tr. ΜῈ Ἐτὰ] τε τὰ 10 ὡμολόγει E 
ιι "δ᾽ ΔΜ ταῦτα WE 12 *ózc) iteratum in confinio paginarum M, om. W 

φράζοντα post χειρός add. E σὺν ϑεῷ εἰπεῖν] cum dei auxilio Lat 
ἃ σὺν ϑεῶ εἰπεῖν tr. E. 18 προυϑέμεϑα E — 14 ὑπέσχεσϑε AMWE — *zuüc 
(ἡ i ras. A) δέξασϑαι tr. AM — 15 γραμμάτιον (ci. ras. A) AM γράμμα E 
οὐχ] οὐχ ἔτι AMWE Ἐἐξγνδυασίμως P 11 Ἐγραμματαῖα P 18 τοι om. 
AMWE 19 re] δὲ PWE 21 ἐν om. PW Ἐχατηγοροῦντας] filios et accu- 

satores eorum Lat χατηγορῶν coni. 22 ἔχτειναν WE — *ógunguévov P 

"ZH. 
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54 ANTIQ. IUD. XVI 321—327 (X. 5. 6) 

τοὺς περὶ τὸν .«4λέξανδρον ὁμοίως χτεῖναι, τοῦτο μὲν ὃ βασιλεὺς 

παρῃτήσατο διὰ Ἡτολεμαίου xai Φερώρα τὸ πλῆϑος ἀγαστείλας, 
ἦν δὲ φυλαχὴ zai τήρησις αὐτῶν xal :ττροσήει μὲν οὐδείς, πάντα 
δ᾽ ἐπεσχοττεῖτο τὰ γινόμενα χαὶ λαλούμενα, xoci τί γὰρ 1; καταδίκων 
εἶχον ἀδοξίαν xai δέος. ἕτερος δ᾽ αὐτῶν ᾽,4ριστόβουλος ix βαρυ- 
ϑυμίας ὑπαγόμενος χαὶ τὴν ἑαυτοῦ τηϑίδα χαὶ πενϑερὰν συναλγεῖν 
αὑτῷ ταῖς συμφοραῖς χαὶ μισεῖν TOY τοιαῦτα ττειϑόμενον «οὐ γαρ, 

ἔφη, καὶ σοὶ κίνδυνος ἀττωλείας διαβεβλημένῃ Συλλαίῳ χατ᾽ ἐλπίδα 
γάμων ἅπαντα τἀνϑάδε προμηνύειν;“ τούτους ἐχείνη ταχὺ μάλα 
τἀδελφῷ προσφέρει τοὺς λόγους. ὃ δ᾽ οὐχέτι κατασχὼν αὑτὸν δῆ- 
σαί τε χελεύει χαὶ διαστήσαντας ἀπ᾽ ἀλλήλων ὅσα χαχῶς ἐποίησαν 

ἐπὶ τῷ πατρὶ ταῦτα γραψαμένους ἀποφέρειν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ τοῦτο 
γχιροσετέταχτο αὐτοῖς, ἐγγράφουσιν ἐπιβουλὴν μὲν οὔτε νοῆσαι χατὰ 
τοῦ γεγεννηχότος οὔτε συσχευάσασϑαι. δρασμῷ δὲ ἐπιβαλέσϑαι καὶ 
τοῦτο δι᾿ ἀνάγχην ὑπόπτου καὶ δυσχεροῦς ὄντος αὑτοῖς τοῦ βίου. 

6. Κατὰ δὲ τὸν χρόνον ἥχοντος ix Καππαδοχίας πρεσβευτοῦ 

παρὰ ᾿Αρχελάου Mna τινός, ὃς ἦν δυνάστης τῶν ἐχείνου, βουλό- 
μενος Ἡρώδης ἐνδείξασϑαι τὴν δύσνοιαν ᾿Αρχελάου πρὸς αὐτὸν 

ἐχάλει τὸν “Αλέξανδρον ὡς ἡν ἐν τοῖς δεσμοῖς xal z&Aw ἠρώτα 

περὶ τῆς φυγῆς, ὅττου xai τεῶς ἐγνώχασιν ἀττοχωρεῖν. ὃ δὲ ᾿4λέξαν- 
ὅρος πρὸς .doyélaov ἔφη γχἀχεῖϑεν εἰς Ῥώμην δμολογήσαντα δια- 
πέμψειν" ἄλλο δ᾽ οὐδὲν οὔτ᾽ ἄτοπον οὔτε δυσχερὲς ἐντεϑυμῆσϑαι 
χατὰ τοῦ πατρὸς οὐδ᾽ ὅσα συνεσχεύασται “αχοηϑείᾳ τῶν ἐναντίων 
ἀληϑὲς εἶναί τι τούτων. βούλεσθαι δ᾽ ἂν ἔτι ζῆν xol τοὺς τεερὶ 

Τύραννον εἰς ἐξέτασιν ἀσφαλεστέραν, ἀλλὰ xci τούτους ἀπολέσϑαι 

ϑᾶττον “Ἀντιπάτρου τῷ σελήϑει τοὺς ἰδίους ἐγκαϑιστάντος φίλους. 

$ 322 — bell. Iud. 1 534. 
PAMWELat Zonaras I p. 449. 

| τὸν om. AMWE ὃ *mgoosígP ' *ovósic] οὐδεὶσ ἔτι AM 4 δὲ AMWE 
Ἐἐπισχοπῆτο P 5 *f£regoc] éraigoo ἅτερος Bekker —*ób W ὁ ἀριστό- 
Bovios E 6 ὑπαγόμενος! ἐπαγόμενοσ AMWE existimans Lat οἰόμενος Zon 

* ric9ión P τητϑίδα W σαλώμην post πενϑερὰν add. E — 7 Ἐτὸν] τὸν τὰ W 
8 Ἐδιαβεβλημένησ W συλαίω E  9*y&uov P 1002 WE αὐτὸν PHWE 
12 Ἐγραψάμενοσ W ἀποφέρει») καίσαρι ἀποφέρειν AME δὲ AMWE 18 γρά- 
φουσιν E οὔτ᾽ ἐννοῆσαι Ὲ 14 δρασμῷ δὲ ἐπιβαλέσϑαι om. P. Ἐἐπιβάλλεσϑαι 
AM 18 ἔτοῦτον AM Aanc (h. e. fugam) Lat — *«vroig om. ΑΜ 16 ἔχατά --- 

χρόνον] eodem tempore Lat δὲ] τοῦτον οὖν (οὖν Β. M) AM τοῦτον WE. ex] ἀπὸ 
WE "τοῦ πρεσβευτοῦ [11 παρὰ ἀρχελάου ϑ.}}}. πι. 2M ἘΜΠήλα τινός] μὴ- 
λατῖνοσ P μιλατίνοσ, μι ex μη corr. A ui2& τινὸσ M. mila nomine Lat Μήνα τινὸς 
coni. Ἐἐχείνῃ coni. 18 ἡρώδη E 19*róvom.P  o;]óg E 21 *mpóc] παρὰ 
AM κἀκεῖθεν) ἐχεῖϑεν Cocceji 22 ἄλλο δ᾽ AMLatZoncA2' PWE ot: AMWE 

ἐντεϑυμεῖσϑαι E 28 συνεσχευᾶσϑαι ΡΟ 24 δ᾽ ἂν ἔτι ζῆν) δὲ ἀνετάζειν W 
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"dAéEav0gov ἄγειν ὡς Γλαφύραν τὴν -doycAaov xai :ευγϑάνεσϑαι 
wag' αὐτῆς, εἰ μηδὲν ἠγνόει τῶν εἰς ἐπιβουλὴν “Πρώδου γιγνομέ- 
γων. ὡς δὲ ἦχον, εὐθὺς μὲν Γλαφύρα δεσμώτην ἰδοῦσα τὸν ᾿.1λέ- 
βανδρον ἔσεληξε τὴν κεφαλὴ y xai χατατιληξαμένη μέγα χαὶ συμπαϑὲς 

ἀνῴμωξεν. ἦν δὲ χαὶ τοῦ γνεαγίσχου δάκρυα καὶ τῶν παρόντων 

ὀδυνηρά τις ϑέα, μέχρι :ιλείονος οὐδὲ ἐφ᾽ οἷς ἧχον εἰπεῖν ἢ τιράτ- 
τειν δυναμένων. ὀψὲ δὲ τοῦ Πιολεμαίου, τούτῳ γὰρ ἄγειν αὐτὸν 
ἐχιετέταχτο, φράζειν χελεύοντος εἴ τι τῶν πραττομένων ἡ γυνὴ σύν- 
οιδὲν αὐτῷ, .,τίἱ δ᾽ οὐκ ἄν, ἔφη, συνέγνω τῆς ψυχῆς ἐμοὶ στεργο- 
μένη τιλέον xai κοινωνοῦσα τέχνων;“ ἡ δὲ πρὸς ταῦτα μὲν ἀνεβόη- 

σεν, ὡς συνειδείη μὲν οὐδὲν ἄτοτεον, εἰ δὲ φέροι cog τὴν σωτηρίαν 
τὴν ἐχείνου τὸ x«i χαϑ᾽ αἱτῆς τι ψεύσασθαι, πάνϑ᾽ ὁμολογεῖν. 

δὲ ᾿2λέξανδρος ,(ἀσεβὲς μὲν οὐδέν, cimtv, οὐδ᾽ ὧν ὑπονοοῦσιν 

ovg ἥχιστα ἐχρὴν οὔτ᾽ αὐτὸς ἐνόησα σύ τε οὐδὲν οἶσθα, ἀλλ᾽ ὅτι 
mag ᾿Ἵρχέλαον ἀποχωρεῖν ἐγνώχειμεν χἀκεῖϑεν εἰς Ῥώμην.“ ταῦτ᾽ 
ἐχείνης ὁμολογούσης ὃ μὲν Ἡρώδης ᾿Αρχέλαον ἐξεληλέγχϑαι τῆς 
γερὸς αὐτὸν δυσνοίας ὑπολαβὼν δίδωσιν ᾿Ολύμτεῳ καὶ Οὐολομνίῳ 
γράμματα χελεύσας ἐν ztagaztAq μὲν Ἐλαιούσῃ τῆς Κιλικίας πιροσ- 
σχόντας ᾿Αρχελάῳ τὲ περὶ τούτων ἀποδοῦναι xal μεμψαμένους ὅτι 
τῆς ἐπιβουλῆς ἐφάψαιτο τοῖς παισὶν ἐχεῖϑεν εἰς Ῥώμην ziv. 
xay εὕρωσιν ἀνύσαντά τι Νιχόλαον, ὡς μηχέτ᾽ αὐτῷ δυσχεραίνειν 
Καίσαρα, διδόναι τὰς ἐγιστολὰς xai τοὺς ἐλέγχους τοὺς χατὰ Τῶν 

$ 332 — bell. Iud. I 535. 

PAMWELat Zonoras 1 p. 449. 
1 Ἐμῆλον P μίλαν (Lex ἡ corr. A) AM milan Lat — 2 Ἐγλάφυραν AM 

Ἐτὴν)] τὸ P 3 *s&g] so τὴν ΔΜ. γινομένων E. 4 γλάφυρα AM ἡ γλαφύρα 
WE  *zióovok P ἔπληξε] ἐπλήξατο AMWE καταπληξαμένη] stupefacta 
Lat, om. E περιπαϑὲσ E * dvoipo&ev P ἀνώμοξεν MW 77 οὐδὲν E 
ἦχον] εἶχον W παρῆσαν E 8 τούτω, ὦ ex ov corr. M τοῦτο E ἄγειν 
m. WE αὐτῶ E 48 χελεύσαντοσ AMWE 7 γυνὴ om. WE — 10 τίσ 
WE ἴδὲ Ὗ τί δ᾽ — ovvéyvo] respondit quid meum haec ignoraret Lat 
1l χοινωνοῦσα, ci. ras. A χοινωνούσησ W δὲ, s i. ras. ἃ ταῦτα μὲν) 
ταῦτ᾽ AM ταῦτα E 12 Ἐσυνηδείη Ρ 18 xav! αὐτῆσ W καϑ᾽ ἑξαυτῆσ E τι 
om. E πάντα ΝΕ 14 οὐδὲ ΝΕ 15 *ovc] οὐὔϑ᾽ P οὔτε AMW ἐνόησασ 
AM ἐννοήσασ ἐνενόησεν E. σύ vs] οὔτε AMW οὔτε σὺ E. οὐδὲν om. E 
*oic9«c M etex corr. A [106 ταῦτα χἀκείνησ AMWE et ut uid. Lat 11 ἐξε- 
ληλέχϑαι P ἐξηλέγχϑαι W ἐξηλέχϑαι E 18 ὑπολαβὼν] παραλαβὼν W 
19 ᾿Ελαιούσῃ] Dindorf ἐλεούσησ PAM. ἐλούσησ W ᾿Ελεούσῃ Hudson προσ- 
σχόντας] Zon προσχόντασ codd. E 21 *émovAngc] ἐπιστολῆσ W ἐπιβολῆς 
coni. Ἐσυνεφάψαιτο coni. 22 Ἐνιχόλαον ἀνύσαντά τι tr. M μηχέτι WE 
23 τοὺς — 56, 1 ἐπέστειλεν] quae contra iuuenes constructa destinauerat Lat 
τοὺς] om. WE o?c AM, fort. recte 

- , , [44 , PE * ^ 

i. Τοιαῦτα λέγοντος ἐχέλευσεν aua τὸν τε ήλαν zai τὸν : 
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γεανίσχων GvvecxevaOuévog ἐπέστειλεν. ᾿ρχέλαος uiv οὖν ἀπε- 

λογεῖτο δέξασϑαι μὲν τοὺς νεανίσχους ὁμολογήσας διὰ τὸ συμφέ- 
ρειν αὐτοῖς τὲ ἐχείνοις xal τῷ τιατρὶ μὴ χαλεπώτερόν τι προστε- 
ϑῆναι xav! ὀργὴν ὧν ὑπόπτως ἔχοντες ἐστασίαζον" οὐ μὴν καὶ 
πρὸς Καίσαρα πέμψειν οὐδ᾽ ἄλλο τι xarà δύσνοιαν τὴν τερὸς ἐχεῖ- 
γον ὑμολογῆσαι τοῖς νεανίσχοις. 

S. Eig δὲ τὴν Ῥώμην ἀτιοχομισϑέντες ἔσχον καιρὸν ἐπιδοῦναι 
τὰ γράμματα τῷ Καίσαρα διηλλαγμένον εὑρεῖν Ἡρώδῃ" τὰ γὰρ 
γεερὶ τὴν Νιχολάου τιρεσβείαν ἀττέβη τοῦτον τὸν τρότιον᾽ ὡς ἀν- 
ἤλθϑεν. εἰς τὴν Ῥώμην χαὶ περὶ τὴν αὐλὴν ἐγένετο, taces μὲν οὐχ 
ἐφ᾽ οἷς ἐληλύϑει μόνον ἀλλὰ xci Συλλαίου χατήψορεῖν ἠξίου, χαὶ 
δῆλοι γερὸ τῆς ἐντυχίας ἦσαν ἀλλήλους ττολεμοῦντες. οἱ δὲ "ἥραβες 

ὑπονοήσαντες ἐξ αὐτοῦ xal τῷ Νιχολάῳ προσελϑόντες τὰς ἀδιχίας 

ἁπάσας ἐμήνυον καὶ τῶν Ὀβόδου ὡς διαφϑαρέντων πάντων ἐμφανῆ 
τεχμήρια παθέχοντες, ἣν γὰρ xci τῶν γραμμάτων αὐτοῦ ὃ χατὰ τὴν 
ἀπόστασιν ὑφῃρημένοι διὰ τούτων ἤλεγχον. ὃ δὲ Νικόλαος εὐτυ- 
χίαν τινὰ ταύτην δρῶν αὐτῷ προσγεγενημένην δι᾿ αὐτῆς &roayua- 
τεύετο τὸ μέλλον. ἐπείγων εἰς διαλλαγὰς ἐλϑεῖν Ἡρώδῃ Καίσαρα" 
σαφῶς γὰρ ἠπίστατο βουλομένῳ μὲν ἀπολογεῖσϑαι τεερὶ ὧν Erga 
ξεν οὐκ ἔσεσϑαι παρρησίαν, ἐϑέλοντι δὲ κατηγορεῖν Συλλαίου γενή- 
σεσϑαι χαιρὸν ὑπὲρ Ἡρώδου λέγειν. συνεστώτων οὖν ἐπ᾽ ἀλλήλους 
xci δοϑείσης ἡμέρας ὃ Νιχόλαος :ταρόντων αὐτῷ τῶν ᾿ρέτα τερέ- 
σβεων τά τε ἄλλα κατηγόρει τοῦ Συλλαίου, τήν τε τοῦ βασιλέως 

PAMWEDLatZonaras I p. 449. 
1 συνεσχευασμένοσ, o ex ὦ Corr. Δ χατεσχευασμένουσ WE ἀπέστειλεν 

MWE 2 Ἐδέξεσϑαι coni.  *&& τὸ συμφέρειν) quia prodesset Lat συμφέ- 
ρει») Bekker συμφέρον codd. E ἔτ᾽ AM μὴ] μὴ xe AME προστεϑῆ- 
vei] προστεϑῆ E et Cocceji 5 οὐδὲ WE τ *Zayor] ἔσχον τε AMW 
"χαιρὸν] χαιρὸν καὶ Ρ ἀποδοῦναι ΒῈ 8 τῷ -- Ἡρώδῃ] quia caesarem pla- 
catum inuenerunt Lat τῷ] ὦ P χαίσαρι AMWE εὑρόντεσ AMWE 
i. marg. ΑΡΙΠΠ Lat 11 Ἐἐέφ᾽ οἷς] εὐθὺσ M συλαίου E 12 Ἐῆσαν) zo 
ἂν (j ex ἡ corr.) P ἐλλήλοισ AME *oí δὲ ἬἼραβες om. WLat et ut uid. 
A* 13 ἑὡπονοήσαντες)] ὑπονοστήσαντεσ AMWE intellegentes Lat — litt. οἱ δὲ 
ἄραβεσ ὑπονοστήσαν in ras. angustius scriptae m. 2A 14 πάσασ AME &z«- 
enc W ὀβάδου AMW πάντων) πλείστων AMW mu/tos Lat ἐχφανῆ 
AMW 15 zv] ἐτύγχανον M, i. marg. ἐτύγχανον yag xal tov γραμμάτων A 

0] om. AMW ἃ Hudson 16 ἐφηρημένοι  ἤλεγχων, ὦ in o, o rursus 
in ὦ corr. W Ἐξεὐτυχίαν] ἐπιτυχίαν W et i. marg. A 11. *ruvà] s. M, 

om. W προσγενομένην E ἐπραγματεύσατο E 18 "ἐλϑεῖν εἰσ διαλ- 
λαγὰσ tr. Ν Καίσαρα) ποιῆσαι καίσαρα AMWE 19 ᾿άαπολογήσασϑαι W 

20 συλαίου Ὲ 22 *ó om. W των καὶ τῶν E. 28 ἐχατηγόρου W (?) 
συλαίου E 
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ἀτιώλειαν λέγων καὶ πολλῶν ᾿Ἰράβων, χρήματά τε ὡς εἴη͵ δεδανεισ- 
μένος ἐγ οὐδὲν ὑγιές, xal μοιχείας ἐξελέγχων οὐ τῶν ἐν Τραβίᾳ 

μόνον ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐν Ῥώμῃ γυναιχῶν" τεροσετέϑει δὲ τὸ μέγιστον, 
ὡς ἐξα:τατήσειεν Καίσαρα μηδὲν ἀληϑὲς διδάξας ὑτιὲρ τῶν Ἡρώδῃ 
γεειραγμένων. ὡς δ᾽ ἧχεν ἐπὶ τοῦτον τὸν τότιον, ὃ μὲν Καῖσαρ 
ἐξεῖργεν αὐτὸν τοῦτο μόνον ἀξιῶν ὑπὲρ Ἡρώδου λέγειν, εἰ μὴ στρα- 
τιὰν ἤγαγεν εἰς ᾿ραβίαν μηδὲ δισχιλίους σπιενταχοσίους ἀτεοχτείνειεν 

- ὡ 3 ^ , nost * , ν , * s 

τῶν ἐχεῖ μηδ᾽ αἰχμαλώτους λάβοι τὴν χώραν διαρπάσας. τιρὸς 
- , € ' , » LI LL. " ν ἡ e 

ταῦτα ὃ NuxoÀaog ὑτιὲρ τούτων ἔφη xal μάλιστα διδάξειν, οτι μη- 
» * ^b , " - ) , c XY 3 , " T 

δὲν ἢ và τιλεῖστά ye αὐτῶν οὐ γέγονεν, ὡς σὺ ἀχήχοας καὶ δίχαιον 
5 ) ) 2 " , ^ 1! ^ ^9 »» 

ἣν iv αὐτοῖς χαλετεώτερον φέρειν. τιρὸς δὲ τὸ παράδοξον Kaí- 
σαρος ἐνδόντος αὑτὸν ἀχροατήν, τὸ δάνειον εἰγχιὼν τῶν τεενταχοσίων 

: ) cn vyoaqn», ἐν 5 χαὶ τοῦτο m7 ἐν ταλάντων xci τὴν συγγραφήν, ἐν ἡ καὶ τοῦτο ἣν τιροσγεγραμμένον 
» ὦ - , , € * , 3 € , 

ἐξεῖναι τῆς τπιροϑεσμίας “ταρελϑούσης ῥύσια λαμβάνειν ἐξ ἁτιάσης 
- , ^ * , ) , "^ 44) ) * Y 

τῆς χώρας, τὴν μὲν στρατείαν οὐ στρατείαν ἔλεγεν, αλλ Eri δι- 
, - , 3 , , 2 ^ ἘΝ , ^ E 

χαίαν τῶν ἰδίων ἀτταίτησιν χρημάτων" xol μηδὲ ταύτην ταχὺ μηὸ 
€ , , ^ , ' ^ P 3*4 , ὡς Éxéroemov ai συγγραφαί, τιολλάχις μὲν &i Σατορνῖνον ἐλϑόντα 

^ 2 , ^ - Ὁ , € , ^N - 

xal Οὐολόμνιον τοὺς τῆς Συρίας ἡγεμόνας, τελευταῖον δὲ ἐν Βηρυτῷ 
, , ^ , ^ A , , 2 ^ 3 * 

τούτων ἐναντίον Συλλαίου τὴν σὴν τύχην ἐπομόσαντος, ἢ μὴν ἐντὸς 
€ - , n ^ , * ^ - 3 - - 

ἡμερῶν τριάχοντα :ταρέξειν τὰ χρήματα xoi τοὺς £x τῆς ἀρχῆς τῆς 
€ , , € 3 , ^ , , Ἀ 

Ἡρώδου :τεφευγότας. ὧν οὐδὲν ποιήσαντος Συλλαίου πιάλιν ἐπὸὶ 
^ € , ) — €; , : , , 3 - ^ , 

τοὺς ἡγεμόνας ἐλϑεῖν Ἡρώδην χαχείνων ἐφέντων αὐτῷ λαμβάνειν 
' , , , 2 - ^ - ' 2 , c ji M 

τὰ ῥύσια μόγις οὕτως ἐξελθεῖν σὺν τοῖς 7τερὶ αὑτόν. ὁ μὲν Or 
, € € - , ^ ^ - , 

σεόλεμος, ὡς οὗτοι τραγῳδοῦντες ἔλεγον, xai τὰ τῆς ἐπιστρατείας 
- , - » , ^^" , - - 

τοιαῦτα. χαίτοι πῶς ἂν εἴη ττόλεμος, ἐπιτρεψάντων μὲν τῶν σῶν 
€ , , ^ - , 2] , M ^ - 2f 

ἡγεμόνων, δεδωχυίας δὲ τῆς συνϑήχης, ἡσεβημένου δὲ μετὰ τῶν ἄλλων 

PAMWELat 
2 Ἐμοιχίασ W — *év Aoefíc) ἀράβων W. 3 *uovov PA! 4 ἐξαπα- 

τήσειεν) Naber ἐξαναστήσειε (-ev P) codd. E acerbius inciiaret Lat — 5 Ἐδὲ W 

6 *sz μὴ] ὧσ ov W 7 δισχιλίουσ καὶ πενταχοσίουσ AMWE ἀπο- 
χτείνειν W ἀπέχτεινε ΕΓ 8 *ugób W 10 σὺ] σύ γε AM σύ τεῦ 11 χαλε- 
πώτερον ἐπ᾿ αὐτοῖσ tr. W 12 αὐτὸν PWE — Ἐεώὠτὼν] εἶπεν P 18 ἔπρογε- 
γραμμένον Ῥ 15 *uiv] μὲν οὖν ΔΜ στρατείαν] Dindorf στρατιὰν codd. E 
mililiam Lat οὐ στρατείαν] coni. οὐ στρατιὰν codd. E non expeditionem Lat 
οὐχ ἐπιστρατείαν Ernesti Ἐἐπὲ οἰοἶξ Hudson ἔδιχκαίων ed. pr. 16 χρημάτων] 
τῶν χρημάτων E ταύτη AMW ταχὺ ταύτη tr. W.— μηδὲ 11 *oc 
ἔπρεπον P — *ovyyoaqat] συγγραφαὶ ποιήσασϑαι Ἡρώδην ἀλλὰ Bekker σα- 
τουρνῖνον A! ἔλθοντος coni. 18 à' E 19 covto»] τοῦ τῶν M et ex 

corr. A τούτω Ἐ ἐναντία συλαίου ἘΞ ἐπομόσαντος] ἐπονομάσαντοσ A!E 
20 ἐκ om. AME 21 συλαίου αἴ 23 μόλισ AMWE statim Lat — *ó;] οὖν 
δὴ P 24 ἐπιστρατείασ, εἰ i. ras. À ἐπιστρατιᾶσ P. ἐπιστρατίασ W στρατείασ 
E 26 τησεβημένου, ov i. ras. M 
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ϑεῶν xai τοῦ σοῦ, Καῖσαρ, ὀνόματος; τὰ δὲ περὶ τοὺς αἰχμαλώ- 
τους ἕξῆς ἤδη λεχτέον. λησταὶ τῶν τὸν Τράχωνα χατοιχούντων 
τετταράχοντα τὸ πρῶτον εἶτ᾽ αὖϑις πλείονες τὰς Ἡρώδου χολάσεις 
διαφεύγοντες ὁρμητήριον ἐποιήσαντο τὴν ᾿Αραβίαν. τούτους ὑπε- 
δέξατο Σύλλαιος ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους τρέφων καὶ χώραν ἔδωχε 
γέμεσϑαι χαὶ τὰ χέρδη τῶν λῃστῶν αὐτὸς ἐλάμβανεν. ὡμολόγησε 
δὲ xol τούτους ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ὅρχοις ἀποδώσειν xarà τὴν αὐτὴν 

τοῦ δανείου τπιροϑεσμίαν. καὶ δύναιτ᾽ ἂν ovx ἐπιδεῖξαι χατὰ τὸ 
σιαρὸν οὔτ᾽ ἄλλον τινὰ τῆς «Ἱράβων χώρας ἢ τούτους ἐξηρημένους 
οὔτε πάντας. ἀλλ᾽ ὅσοι μὴ λαϑεῖν ἴσχυσαν. οὕτως οὖν καὶ τοῦ 
τῆς αἰχμαλωσίας ἐπιφϑόνου συχοφαντήματος “πτεφηγότος μέγιστον, 
ὦ Καῖσαρ, χατάμαϑε πλάσμα xol ψεῦσμα góc τὴν σὴν ὀργὴν 
αὐτῷ ποιηϑέν. φημὶ γὰρ ἐπελθούσης ἡμῖν τῆς τῶν ᾿ράβων δυνά- 
μεως xal τῶν περὶ Ἡρώδην πεσόντος ἑνὸς xai δευτέρου, τότε μόλις 
ἀμυνομένου Νάχεβον τὸν στρατηγὸν αὐτῶν χαὶ ττερὶ πέντε xoi εἴ- 
χοσι τοὺς πάντας * ὧν ἕχαστον αὐτὸς εἰς ἑχατὸν ἀναφέρων δισ- 

χιλίους xai πενταχοσίους τοὺς ἀπολωλότας ἔλεγεν." 

9. Ταῦτα μᾶλλον ἐχίνει τὸν Καίσαρα xai τερὸς τὸν Σύλλαιον 
ἐπιστραφεὶς ὀργῆς μεστὸς ἀνέχρινεν. ὁπόσοι τεϑνήχασιν dodo. 
ἀπορουμένου δ᾽ αὐτοῦ xol :τεττλανῆσϑαι λέγοντος αἵ τε συνϑῆχαι 
τῶν δανείων ἀνεγινώσχοντο χαὶ τὰ τῶν ἡγεμόνων γράμματα πόλεις 
τὲ ὅσαι τὰ λῃστήρια χατητιῶντο, xal τέρας εἰς τοῦτο μετέστη Καῖ- 
σαρ, ὡς τοῦ μὲν Συλλαίου χαταγνῶναι ϑάνατον. Ἡρώδη δὲ διαλ- 
λάττεσϑαι μετάνοιαν ἐφ᾽ οἷς ἐχ διαβολῆς σειχρότερον ἔγραψεν αὐτῷ 
χεετονϑώς, χαί τι τοιοῖτον εἰττεῖν εἰς τὸν Σύλλαιον, ὡς ἀναγχάσειεν 
αὐτὸν ψευδεῖ λόγῳ πρὸς ἄνδρα φίλον ἀγνωμονῆσαι. τὸ δὲ σύμτεταν 
ὃ uiv Σύλλαιος ἀνεττέμτεετο τὰς δίχας xal τὰ χρέα τοῖς δεδανει- 
χόσιν ἀποδώσων εἶϑ᾽ οὕτω χολασϑησόμενος. ᾿Αρέτᾳ δ᾽ οὐχ εὐμε- 

PAMWELat 
2 Ἐτῶν om. W 3 Ἐτεσσαράχονιτια W Ἐεϊτα W ἃ διαφεύγοντασ E 

5 συλλαῖοσ À! συλαῖοσ E 6 *rov λῃστῶν] latrocinii Lat Ἐληστῶν, Auot 

i. ras. M ὀὯἘἙαὐτὸς ἐλάμβανεν) cum eis partiebatur Lat τ Ἐἀποδόσειν P 
8 Ἐτῷ δανείῳ coni. — *óévaco W —— ovz om. E 9 ovr ] coni. οὐδ᾽ PAM 
οὐχ E, om. W 10 οὔτε] coni. οὐδὲ codd. E ὀ rov] τοὺσ W —— 12 ψεῦσμα 
zal πλάσμα tr. AME et ut uid. Lat 13 αὐτὸ E * zouj9év] πεποιῆσϑαι 
P φημὶ om. Lat τῶν om. AMWE 14 πεσόντων AME 16 τοὺς] 
συνέβη πεσεῖν E —prostrauit post Ἐπάντας add. Lat ἕχαστοσ E — i *xal 
om. W . 1S συλαῖον E 19 "τεϑνήχασιν) τεϑνήχασι vOv W — 20 Ἐδὲ W 
21 “τὰ om. ΑΜ. 22 τὰ om. ΑΜΝῈΣ μετέστη] κατέστη AMWE mutatus Lat 
23 συλαίου E 2126 ψεύδει 271 συλαῖοσ E — *zotG  Ἐδεδανειχῶσιν 
P 28 *eita 'W ovrog AME Ἐδὲ Ὗ 
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vic ἦν Καῖσαρ, ὅτε τὴν ἀρχὴν μὴ δι᾿ ἐκείνου xa9^ αὑτὸν δὲ ἔλαβεν. 
ἐγνώχει δὲ καὶ τὴν ᾿ἡἸραβίαν Ηρώδῃ διδόναι, διεχώλυσεν δὲ τὰ τεαρ᾽ 
ἐχείνου πεμφϑέντα γράμματα. τοῖς γὰρ “τερὶ τὸν Ὄλυμττον zai 
Οὐολόμνιον εὐμενῆ Καίσαρα zvvOavouévoig εὐθὺς ἔδοξεν ἐξ ἐντο- 
λῆς Ἡρώδου τὰ περὶ τῶν zaíóov γράμματα καὶ τοὺς ἐλέγχους ava- 
διδόναι. Καῖσαρ δὲ ἀναγνοὺς τὸ μὲν ἀρχὴν ἄλλην τεροσϑεῖναι γέ- 
ροντι χαὶ χαχῶς τιράττοντι τὰ περὶ τοὺς “ταῖδας ovx (uu καλῶς 
ἔχειν, δεξάμενος δὲ τοὺς σπειαρὰ ᾿ρέτα καὶ τοῦτο μόνον ἐτειτιμήσας, 

ὡς τιροτιετείᾳ χρήσαιτο τῷ μὴ παρ᾽ αὐτοῦ τὴν βασιλείαν ἀναμεῖ- 
vat λαβεῖν, τά τε δῶρα προσήκατο χαὶ τὴν ἀρχὴν ἐβεβαίωσεν. 

ΧΙ. 1. Ἡρώδῃ δὲ γράφει ur "λλαγμένος ἐπί τὲ τοῖς πσταισὶν 
- Ac λέγων xal δέον, εἰ μὲν ἀγοσιώτερόν τι τετολμήκασιν, 

ἐπεξιέναι ztavgaAóag ὄντας" αὐτῷ γὰρ ἐφεῖναι ταύτην τὴν éSovaíav: 
εἰ δὲ δρασμὸν ἐνόησαν, ἄλλως γουϑετήσαντα μηδὲν ἀνήχεστον δια- 
χεράττεσϑαι. συμβουλεύειν δὲ ἔχειν αὐτῷ συνέδριον ἀτιοδείξαντα 
περὶ Βηρυτόν, iv ἡ χατοιχοῦσιν Ῥωμαῖοι, xol παραλαβόντα τούς 
τὲ ἡγεμόνας xci τὸν βασιλέα τῶν Κατιταδόκων -4oyéLaov ὅσους τὲ 
τῶν ἄλλων οἴεται φιλίᾳ τὲ χαὶ ἀξιώματι ἐπιφανεῖς μετὰ τῆς ἐχεί- 
vov γνώμης 0 τι χρὴ διαλαμβάνειν. Καῖσαρ μὲν τοιαῦτα ἐπέστελλεν. 
ὁ δὲ Ἡρώδης τῶν γραμμάτων ὡς αὐτὸν ἀπενεχϑέντων :τεριχαρὴς 
μὲν εὐϑὺς ini ταῖς διαλλαγαῖς ἐγεγόνει, τεεριχαρὴς δὲ καὶ τῷ τεάντ᾽ 
ἐξεῖναι χατὰ τῶν παίδων αὐτῷ. χαί πως τὸ μὲν οὐχ εὖ τιράττειν 
ἐν τῷ προτέρῳ χαλεττὸν μὲν ἀλλ᾽ οὔτε ϑρασὺν οὔτε τιροτιετῇ τιρὸς 
τὴν ἀπτώλειαν τῶν τέχνων παρεῖχεν αὐτόν, ἐν δὲ τῷ τότε μεταβο- 
λῆς ἀμείνονος xal παρρησίας ἐπιλαβόμενος τὸ μῖσος XE ue 

8 336 — bell. Iud. I 506 

PAMWELat Zonaras I p. 449. 

1 ὃ χαίσαρ E Ἐμὴ om. W x«9' αὐτὸν, 9 i.ras.corr. P δὲ 
om. W 2 Ἐδὲ] γὰρ W 3 Ὄλυμπον! WLat ολύμπιον (u ex v corr. A) 
PAM 4 οὐολούμνιον ΑΜ. 4 πυϑομένοισ AMWE — 6 προσϑεῖναι] προσ- 
εἶναι PW προστιϑέναι AME 8 τοὺς παρὰ ᾿Αρέτα] legatos areiae Lat 

παρὰ] περὲ AMWE ἀρέτα Α ἀρέταν MWE 9 Ἐτῷ] τὸ Μ 10 ἔτεϊ δὲ 
PW Ἐἐξβεβαιώσατο W 11 i. marg. XV IIII Lat 13 ἐπεξιέναι] E ἐπε- 

ξεῖναι codd. πατραλόας] Bekker πατρολόασ P πατρολώασ AM πατραλοίασ 
WE “γὰρ ἐφεῖναι γράφει εἶναι P. γραφῆναι ἐφιέναι coni. ταύτην] 
πᾶσαν E 14 ἐνενόησαν WE 15 Ἐσυνεβούλευεν P ἔχειν om. E 
Ἐσυνέδρειον P 17 χαππαδοχῶν AMWE 18 ἀξιώμασιν AME Ἐξπι- 
φανεῖς] εἶναι ἐπιφανεῖσ W 19 " Καῖσαρ] xci Καῖσαρ coni. ἐπέστειλε E 

21 τῷ! τὸ ΡΥ πάντα AMWE 22 καί πως — 60, 1 ἐξουσίαν om. ELat 
πως] Dindorf πῶσ codd. οὐχ om. W 23 τῶ πρότερον AMW — πρὸς] σ P 
29 ἐχαινοδόξει A*'W ἐν ἄλλοισ yg ἐχαινοτόμει i. marg. A. ἐχενοτόμει ἷ. marg. M 

22 σι -ὶ 
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^ 2r ᾿ , 5 [44 2 , τω 2 ' , 

τὴν ἐξουσίαν. διέτεεμτεεν οὖν ὅσους ἐδόχει χαλεῖν εἰς τὸ συνέδριον 
s T , ES 3 — ^ 3 »! 3 3 2; , 2 

᾿Αρχελάου χωρίς" ἐκεῖνον δὲ δι Ey9oc ovx ἠξίου ztagavvyyavew m 

xal τῇ προαιρέσει νομίζων ἐμποδὼν ἔσεσϑαι. 
2. Γενομένων δὲ ἐν Βηρυτῷ τῶν ἡγεμόνων xal τῶν ἄλλων 

ὅσους τῶν πόλεων ἐχάλεσεν. τοὺς μὲν παῖδας, ov γὰρ ἠξίου σεαρά- 
γειν εἰς τὸ συνέδριον, ἐν χώμῃ τινὶ Σιδωνίων εἶχεν Παλαεστῶ χα- 
λουμένῃ τελησίον τῆς στύλεως, ὡς ἔχειν εἰ χληϑεῖεν παραστῆσαι. 
μόνος δὲ xci zov! αὐτὸν εἰσελϑὼν ἑκατὸν χαὶ πεντήκοντα συγχαϑη- 
μένων ἀνδρῶν κατηγόρει κατηγορίαν ovx ὀδυνὴ jgà» ὡς πρὸς ἀγάγχην 
ὧν ἡτύχει, γελεῖστον δὲ ἀπτεοιχυῖαν ἡ πατὴρ ἐπὶ παισὶν εἴποι" 
βίαιος γὰρ ἦν καὶ περὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆς αἰτίας ἐτετάραχτο χαὶ 
μέγιστα ϑυμοῦ χαὶ ἀγριότητος ἐνεδίδου σημεῖα, τούς τὲ ἐλέγχους 
οὐχ ἐχείνοις ἐπειτρέπτων καταμαϑεῖν, ἀλλὰ συνηγορίαν αὐτοῖς προ- 
τιϑεὶς πατρὶ χατὰ παίδων ἀσχήμονα, χαὶ τὰ γραφέντα δι᾿ αὐτῶν ἐχεί- 
yay ἀναγινώσχων, ἐν οἷς ἐπειβουλὴ μὲν ἢ τις ἐπείνοια δυσσεβείας οὐχ 
ἐγέγραπτο, μόνον δὲ ὡς φυγεῖν βουλεύοιντο χαὶ λοιδορέαξ τινὲς εἰς 
αὐτὸν ὀνείδη ridge us διὰ τὴν δύσνοιαν. ἐφ᾽ αἷς ἐκεῖνος. ὡς 

ἐγένετο μᾶλλόν 76 e de xai τὸ περιὸν εἰς ὁμολογίαν τῆς ἐπι- 
βουλῆς δι᾿ ἐχείνων ηὔξανεν ἐπομνύμενος, ὡς ἥδιον ἂν στέροιτο 
τοῦ τὴν ἢ τοιούτων ἀχούειν λόγων. τὸ δὲ Ere εἰπών, ὅτι 
χαὶ τῇ φύσει χαὶ τῇ Καίσαρος δόσει τὴν ἐξουσίαν αὐτὸς ἔχοι, 
προσέϑηχεν αὐτῷ xcl ττάτριον νόμον κελεύειν, εἴ vov κατηγορήσαν- 
τὲς οἱ γονεῖς ἐπιϑοῖεν τῇ χεφαλῇ τὰς χεῖρας, ἐτεάναγχες εἶναι τοῖς 
περιεστῶσιν βάλλειν καὶ τοῦτον ἀττοχτείνειν τὸν τρόττον. ὅττερ ἕτοι- 
μος ὧν αὐτὸς ἐν τῇ πατρίδι xal τῇ βασιλείᾳ ποιεῖν ὅμως ἀναμεῖ- 

ἃ 360 — bell. Iud. I 538. 

PAMWELat Zonaras I p. 449. 

1 διέπεμπεν ovv] εὐθὺσ ovv διέπεμπεν AME statim accersiit Lat ἔχαλῶν 
coni. Ἐσυνέδρειον P 2 δὲ] γὰρ AMWE δι᾽ ἔχϑραν E. *5] εἰΡ 4 τῶν] 
τῶν τε AMWE 5 τῶν] ἀπὸ τῶν ΑΜ 6 *ovvéóosiov Ρ Παλαεστῶ) PM 
παλαεστῶι ἃ παλαετῶ P teste Herchero et Hudsono πλατάνη W et i. marg. 
AM cum bell. Iud. palestum Lat — 7 εἶχεν P — 8 *x«i om. P χαϑ᾽ αὑτὸν 
AMWE 10 δ᾽ E ;]Ernesi;; PAME εἰ Ἐεἴποι ἄν coni. 11 ἐπίδειξιν 
AMWE 13 Ἐπροστιϑεὶσ [1 «ig]oio E — 18 *z:] δὲ W — 19 "ἡδίων 
W *ortpoito Ρ 20 *cob ζῆν] vo ζωὴῆσ W Ἐλόγων, v i. ras. A 
21 δόσε! δώσει W δόξη E eti. marg. AM ἔχει E. 22 "προσέϑηχε)] προσ- 
ἔϑηχκε δὲ AMW αὐτῷ om. AMW καὶ πάτριον αὐτῶ tr. E. — *zétguov 
νόμον] πάτριον οὕτωσ ὁ νόμοσ W χελεύειν)] PLat 0e ἐχέλευεν AME ἐχέ- 
λευσεν Ὗ Ἐξὶ τοῦ W 23 Ἐἐπιϑεῖεν Dindorf *r5] ἐν τὴ P 24 * xai 

τοσοῦτον ἀποχτέννειν W 
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vat τὴν ἐχείγων κρίσιν, ἥχειν μέντοι διχαστὰς μὲν οὐχ οὕτως ἐπὶ 
φανεροῖς οἷς ἐχ τῶν παίδων ὀλίγου τιάϑοι, συ γοργισϑῆναι δὲ χαι- 
ρὸν ἔχοντας, ὡς οὐδενὶ χαὶ τῶν πόρρω γεγονότων ἀμελῆσαι τοιαύ- 
τῆς ἐπιβουλῆς ἄξιον. 

ἢ, Ταῖτα τοῦ βασιλέως εἰπόντος καὶ τῶν νεανίσχων οὐδὲ ἕως 

ἀττολογίας παρηγμένων συμφρονήσαντες, oí χατὰ τὸ συνέδριον, ὡς 
ἐχιειχείας xal διαλλαγῶν χεῖρον ἔχοι, τὴν ἐξουσίαν je iced αὐτῷ. 

χαὶ πρῶτον μὲν Σατορνῖνος ἀνὴρ ὑπατιχὸς xci τῶν Ur ἀξιώματος 
ἀπεφήνατο γνώμην ἀηδεστάτῃ περιστάσει χρώμενος" ἔφη γὰρ κατα- 
διχάξειν μὲν τῶν Ἡρ δου γιαίδων, χτείνειν δ᾽ οὐχ οἴεσϑαι διχαιοῦν 
αὐτὸς τταῖδας ἔχων zal τοῦ πιάϑους μείζονος ὄντος. εἰ χαὶ τιάντα 

δι᾿ αὐτοὺς δεδυσεύχηχεν. μετ᾽ ἐχεῖνον οἱ Σατορνίνου τταῖδες, εἵ- 
ποντο γὰρ αὐτῷ πρεσβευταὶ τρεῖς ὄντες, τὴν αὐτὴν γνώμην ἀπε- 
φήναντο, Οὐολόμνιος δὲ ἄντιχρυς ἔφη χολάζειν ϑανάτῳ τοὺς οὕτως 

ἀσεβήσαντας εἰς τὸν πτατέρα. τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ τῶν ἑξῆς οἱ πλείους, 
ὥστε xci μηκέτι ἄλλο τι δοχεῖν ἢ χαταδεδιχάσϑαι τὴν ἐπεὶ ϑανάτῳ 
τοὺς νεανίσχους. χἀχεῖϑεν μὲν εὐθὺς Ἡρώδης ἧχεν ἄγων αὐτοὺς 

εἰς Τύρον, χαὶ τοῦ τε Νιχολάου πιλεύσαντος ὡς αὐτὸν ix τῆς Ῥώ- 
μῆς ἐσευνϑάνετο τιροδιηγησάμενος τὰ ἐν Βηρυτῷ, ἥντιν᾽ ἔχοιεν γνώ- 
μὴν περὶ τῶν παίδων αὐτοῦ καὶ οἱ iv Ῥώμῃ αὐτοῦ φίλοι, χἀχεῖνος 
εἶχεεν, ὅτι δοχεῖ μὲν ἀσεβὴ εἶναι τὰ ἐχείνοις ττερὶ σὲ ἐγνωσμένα, 
χρῆναι μέντοι αὐτοὺς καϑείρξαντα δεσμώτας φυλάττειν, χαὶ εἰ μὲν 
ἑτέρως σοι δοχοίη κολάζειν αὐτούς, μὴ φαίνοιο ὀργῇ τὸ πλεῖον ἢ 
γνώμῃ χεχρῆσϑαι, εἰ δὲ τἀναντία ἀπολύειν, μὴ ἀνεπτανόρϑωτον 
εἴη σοι τὸ ἀτίχημα. ταῦτα δοχεῖ xal ἐν Ῥώμη τοῖς σιλείστοις τῶν 

8 367 — bell. Iud. I 540. 

PAMWELat Zonaras I p. 450. 
2 χαιρὸν] x«l χαιρὸν W ὅ οὐδὲ] οὐδ᾽ E, om.Lat ἕως] oc tc AM 

fos vo WE 6 Ἐσυνέδρειον P 1 *yslgov W ἔχοιεν AMWE 8i. marg. 
XX Lat πρῶτοσ AMWE σατουρνίνοσ E — 9 ἀηδεστάτῃ] αἰδημονεστάτη 
AME αἰδημονεστάτην W nitem Lat 10 Ἐδὲ W *ovy P *ovx — 
δικαιοῦν] non iustum arbitror Lat — *óízeiov ed. Geneu. 12 Ἐδεδυστήχηκε 
W σστουρνίνου E 13 Ἐτρεῖσ ὄντεσ πρεσβευταί tr. W 15 *ó W 
16 "ώστε — 17 ἧχεν] ut cum nihil ambiguum esset quominus intellegeretur morte 
damnatos adulescentes statim herodes — peruenit Lat «cl om. AMWE 
Ἐμηχέτι in μηχέτ᾽ corr. P 11 εὐθὺς om. E 18 τε] γε AMWE 19 *zpoo- 
διηγησάμενοσ P ἥντινα MWE et ex corr. A. 20*2y] ἐν τῇ W — 21 *óox&v 
P είναι! μοι εἶναι 22 χαϑείρξαντασ ΑΝ — 23 *érégoc] ἕτερόν A*W 
et ut uid. Lat Ἐδοχοίει Ρ "φαίνοιτο P. *zslovov P πλέον W — 24 μὴ] 
μὲν μὴ AMW ἀνεπανόρϑωτον)] AMLat ἐπανόρϑωτον PWE 25 ἔσοι s. M 
ταῦτα] τὰ αὐτὰ δὲ AMWE δοκεῖν AME 
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σῶν φίλων.“ χαὶ ὃς σιωπήσας ἐν πολλῇ ἐγένετο συνγοίᾳ χἀχεῖνον 

ἐχέλευσεν συμιτελεῖν αὐτῷ. 

4. Ὡς δ᾽ ἦλϑεν εἰς Καισάρειαν γίνεται λόγος οὖν ἦν εὐϑὺς 
ἅσπτασιν τῶν παίδων xai μετέωρος ἡ βασιλεία, ποῖ ποτε χωρήσειεν 

τὰ XCGT ̂  αὐτοὺς ἐκδεχομένων" δεινὸν γὰρ ὑσπτήει τεάντας δέος &x πα- 

λαιοῦ καταστασιαζομένους εἰς αὐτὸ τὸ css ἐλϑεῖν, xal τοῖς μὲν 
zt 9 EG LY ἐδυσχέραινον, ovx ἣν δ᾽ οὔτε εἰχτεῖν τι προπετὲς οὔτ᾽ 
ἄλλου λέγοντος ἀχούειν ἀχίνδυνον, ἀλλ᾽ ἐγκεχλεισμένοι τὸν ἔλεον 
ὀδυνηρῶς μὲν ἀναύδως δὲ τὴν fosen ap iD τοῦ πεάϑους i ἔφερον. εἷς 

δὲ αὐτῶν πάλαι στρατιώτης ὄνομα Τίρων, υἱοῦ αὐτῷ χαϑ' ἡλικίαν 
ὄντος :Ἵλεξάνδρῳ φίλου, πάνϑ' ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποδυόμενα 
δι᾿ ἡσυχίας ἦν, αὐτὸς bz ἐλευϑεριότητος ἐξελάλει καὶ βοᾶν ἦναγ- 
χάζετο ἐ ΚΕ ΠΡ ει ἐν τοῖς τελήϑεσιν ἀπαραχαλύτιτως λέγων, ὡς ἀπό- 
Aowo μὲν ἡ ἀλήϑεια, τὸ δὲ δίκαιον ἐκ τῶν ἀνϑρώττων ἀνῃρημένον 
εἴη, χρατοίη δὲ và ψεύσματα xal ἣ χαχοήϑεια καὶ τοσοῦτο νέφος 
ἐχεάγοι τοῖς πράγμασιν, ὡς μηδὲ τὰ μέγιστα τῶν ἀνϑρωπίένων za- 
Suy δρᾶσϑαι τοῖς ἁμαρτάνουσιν. τοιοῦτος ὧν ἐδόχει μὲν ovx 
ἀχινδύνως τεαρρησιάζεσϑαι, τὸ δ᾽ εὔλογον ἐχίνει ππάντας οὐχ ἀνάν- 
δρως αὐτοῦ πρὸς τὸν χαιρὸν ἱσταμένου. διὸ xal τιάνϑ᾽ ἅπτερ αὖ- 
τὸς ἕχαστος εἴποιεν ἡδέως ἤχουον ὑπ᾿ ἐκείνου λεγόμενα xal τὸ 
x«9' αὑτοὺς ἀσφαλὲς ἐν τῷ σιγᾶν προορώμενοι τὴν ἐχείνου τεαρ- 
ρησίαν ὅμως ἀπτεδέχοντο" τὸ γὰρ προσδοχώμενον σπεάϑος ἐβιάζετο 
γάγϑ᾽ óvrtvoty ὑττὲρ αὐτοῦ λαλεῖν. 

5. Ὁ δὲ xol πρὸς τὸν βασιλέα μετὰ πάσης παρρησίας ὠσά- 
pevog μόνος μόνῳ λέγειν ἠξίου, καὶ συγχωρήσαντος ,ov δυνάμενος, 

$ 919 — bell. Iud. I 543. 

PAMWELat Zonaras I P 451. 

1 σῶν om. E *óc] óc Ρ *Zyévero om. W  *évvoia Ρ *záx&lvo 
AM 3 δὲ AMWE ni9tv] ἧχεν W 5490» E Καισάρειαν — nv] καισά- 

otuxv γίνεται λόγοσ 06 ἦν (litt. oe. suppl., «v — ἦν i. ras. circiter 14 litt. m. 2 
A)AM γίνεται fort. olim ad εἰς Καισάρειαν et Herodem spectabat οὖν ἦν 
om. WE 5 αὐτοὺς] ἐχείνουσ AME  *ófoc om. AMW θ αὐτὸ, 0 i.ras. A 
Ἐκυτὸ τὸ] τὸ αὐτὸ W 1 d£ AMWE  *obre] οὐδὲ PW — ovt] οὔτε AMWE 

S ἐγχεκλημένοι E 10 *a?ro AMW — *ovóueti W τείρων AM τήρων 
WE tyro Latini cod. et edd. hic et infra, quod olim tiro fuisse uid. * cito] 

αὐτοῦ PW — *4xi«c W — 11 Ἐάἀλεξάνδρου PM'W Ἐπάντα W — 12 "ὑπ 
ép P 14 τὸ δέ — 15 χαχοήϑεια om. W — 15 τοσοῦτον AMW 168 ἐπάγει 
W ἀνϑρωπείων AM 17 Ἐοὺχ ἀκινδύνως] ovv zaztivo Ῥ οὐχ ἐχείνω W 

18 Ἐδὲ W  *éxslve, Ρ 19 "πάντα W — 20 εἴποιεν ἕχαστοσ tr. WE 
εἴπειεν Dindorf εἴποι ἂν coni. ἤχουεν PWE "τοῦ — 21 ἀσφαλοῦς coni.; 
sed cf. Thuc. I 17. 23 πώντα ὁντιναοῦν — 25 οὐ δυνάμενος! ὀδυνώμενοσ W 
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εἶπεν, ὦ βασιλεῦ, διαχαρτερεῖν ἐπὶ τοιούτῳ τιάϑει τὴν τολμηρὰν 
ταύτην τιαρρησίαν, ἀναγχαίαν δὲ σοὶ καὶ συμφέρουσαν, εἰ λάβοις 
τι χρήσιμον ἐξ αὐτῆς, προύχρινα τῆς ἐμῆς ἀσφαλείας. ποῖ στοτε 
οἴχονταί Gov xal σπιεπτώχασιν ix τῆς ψυχῆς αἱ φρένες; ποῖ δὲ καὶ 
ó περιττὸς ἐχεῖνος νοῦς, ᾧ πολλὰ xal μεγάλα χατώρϑους; τίς δὲ 
ἡ τῶν φίλων xci συγγενῶν ἐρημία; κρίνω δὲ οὐδὲ τεαρόντας αὐτοὺς 
συγγενεῖς εἶναι ἢ φίλους, οἱ :τεριορῶσι τοιοῦτο μῦσος ἐπὶ τῇ μα- 

χαριζομένῃ ποτὲ βασιλείᾳ. σὺ δ᾽ οὐ σχέψει τί τὸ πραττόμενόν 
ἐστιν; δύο νεανίσχους ἐκ βασιλίδος γυναιχὸς γενομένους εἰς πᾶσαν 

ἀρετὴν ἄχρους ἀναιρήσεις σεαυτὸν ἐν γήρᾳ καταλιτεὼν ἐφ᾽ &vi παιδὶ 
χαχῶς οἰχονομήσαντι τὴν εἰς αὐτὸν ἐλιίδα xal συγγενέσιν, ὧν av- 
τὸς τοσαυτάχις ἤδη χατέγνωχας ϑάνατον; οὐχ ἐνγοεῖς, ὅτι xal τῶν 

ὄχλων ἡ Ott τὴν αμογίαν ὅμως ὁρᾷ καὶ μισεῖ τὸ πιάϑος, ἥ v€ 
στρατιὰ πᾶσα χαὶ ταύτης οἱ πρωτεύοντες ἔλεον μὲν τῶν ἀτυχούν- 
των, μῖσος δὲ τῶν ταῖτα διατιραττομένων ἐσχήχασιν;“ ἤκουεν τού- 
των ὃ βασιλεὺς ἐν ἀρχῇ μὲν οὐ τταντάσεασιν ἀγνωμόνως, ἀλλὰ τί 
δεῖ xal λέγειν, διεχίνησεν αὐτὸν ἁψαμένου τοῦ Τίρωνος ἐναργῶς 

τοῦ τὲ τπιάϑους xal τῆς περὶ τοὺς οἰχείους ἀτειστίας. αὖϑις δὲ ὃ 

μὲν ἐπεδίδου xarà μιχρὸν ἀμέτρῳ καὶ στρατιωτιχῇ χρώμενος “ταρ- 
ρησίᾳ᾽ τὸ γὰρ ἀπαίδευτον ὑτιεξέτεισιτε τοῦ χαιροῦ, ταραχῆς δὲ 
Ἡρώδης ivemiumioro, x«i μᾶλλον ὀνειδίζεσϑαι δοχῶν ἢ πρὸς τὸ 
συμφέρον ἀχούειν τῶν λόγων, ἐπειδὴ χαὶ τοὺς διαχειμένους στρα- 
τιώτας xol τοὺς ἀγαναχτοῦντας ἡγεμόνας ἐπύϑετο, προστάττει τῷ 

8 379 — bell. Iud. I 545. 

PAMWELatZonaras I p. 451. 

1 ὦ om.  διαχαρτέρει W — 2 λάβοι W — 4A "ὠχοντό W — oov] σοι 
E καὶ (post δὲ) om. AME 5 *zar099ovo P κατώρϑωσας ed. pr. 7 εἶναι 
συγγενεῖσ tr AMWE  Ἑτοιοῦτον μῖσοσ W — 8 *zoti]vove P. ἘἜδὲ W 
σκέψη AMWE τὸ] P Zon, om. AMWE 9 δύο] εἰ δύο E yvveuxoc] coi 
γυναικὸσ AMELat γενομένους] PA! E γεννωμένουσ M et ex corr. À γεγεν- 
νημένουυ W —— 10 Ἐἄχροσ  ἀναιρφήσεις] εἰ ἀναιρήσεισ (εἰ suppl. A) AM 

Ἐχαταλειπὼν P 11 Ἐσυγγενέσιν ὧν] συγγενεσίων P 12 ἤδη τοσαυ- 
τάκισ tr. WE χκατέγνωσ WE ἐννοεῖς] coni. ἐνγοήσοι P ἐννοήσεισ AMWE 
cogitas Lat 15 «uoyíav| ἁμαρτίαν AMWE crudelitatem Lat ἀλογίαν Zedler 

Ἐσμως) ἄλλοσ P 14 *zoocsvorteo P 16 *ov] οὖν M 17 «v- 
τὸν] ἑαυτὸν WE τείρωνοσ AM τήρωνοσ WE tyronis Lat, uide ad ὃ 375 

€ - - , , Ü 
20 ὑπερεξέπιπτε AME ἐξέπιπτεν W 21 ἐνεπίμπλαστο E! 22 Ἐσυμφέρειν 
M Ἐἐπειδὴ] ἐπεὶ δὲ M et i. marg. A ἐπεὶ 'W Ἐδιαχειμένους] καχῶς δια- 
χειμένους uel simile desiderat Ernesti 23 τῷ — 64, 1 ἁπάντων corrupta 

- 2 - , - 

τῷ τε ὀνόματι] τῶν τε ὀνομαστὶ AMW τούσ τε ὀνομαστὶ E τῷ t£] μετὰ 
τῶν Cocceji 
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τε ὀνόματι δηλωϑέντων ἁπάντων xal τὸν Típova δήσαντας ἔχειν 
ἐν φυλαχῇ. 

6. Τούτου γενηϑέντος ἐπιτίϑεται τῷ καιρῷ xal Τρύφων τις 
χουρεὺς τοῦ βασιλέως, ὃς ἔφη προσελϑὼν ὡς πείϑοι πολλάχις 
αὐτὸν ὃ Τίρων, ὁπόταν ϑερατεεύῃ βασιλέως ξυρῷ τὸν λαιμὸν ἄττο- 
τέμνειν" ἔσεσθαι γὰρ ἐν πρώτοις τεερὶ ᾿41λέξανδρον xal μεγάλας 
λήψεσθαι δωρεάς. ταῦτ᾽ εἰπόντα συλλαμβάνειν χελεύει, xci μετὰ 
ταῦτα βάσανος ἦν τοῦ vc Τίρωνος xci τοῦ παιδὸς αὐτοῦ καὶ τοῦ 

χουρέως. διαχαρτεροῦντός τὲ τοῦ Τίρωνος ὁρῶν ὃ νεανίσχος τὸν 

σεατέρα χαλεπῶς μὲν ἤδη διαχείμενον, ἔχοντα δὲ οὐδεμίαν ἐλπίδα 
σωτηρίας αὑτῷ τε τὸ μέλλον ix τῆς περὶ τὸν πεάσχοντα δυσχερείας 
σεροῦτιτον, ἔφη μηνύσειν τῷ βασιλεῖ τὴν ἀλήϑειαν, εἰ τεαραιτήσε- 
ται διὰ τοῦ φράσαι τῆς βασάνου xal τῆς αἰκίας αὐτόν τὲ xal τὸν 
πατέρα. δόντος δὲ πίστιν ἐπὶ τούτοις ἔλεγεν ὡς εἴη τις συνϑήχη 

ἐπιϑέσϑαι δι᾿ αὐτοχειρίας βασιλεῖ τὸν Τίρωνα, τιροσελϑεῖν γὰρ 
εὔσχεορον εἶναι μόνον μόνῳ xal δράσαντα παϑεῖν τι τῶν εἰχότων 
οὐχ ἀγεννὲς ᾿,1λεξάνδρῳ χαριζόμενον. ταῦτα μὲν οὖν ἐχεῖνος εἰτεὼν 
ἐξαιρεῖται τὸν πατέρα τῆς ἀνάγχης, ἄδηλον εἴτε τὴν ἀλήϑειαν ἐχ- 
βιασϑεὶς φράζειν, εἴτε xav παραγραφὴν νοήσας τινὰ ταύτην τῶν 
χαχῶν αὐτῷ χαὶ τῷ γεγεννηχότι. 

7. ὋὉ δὲ Ἡρώδης οὐδ᾽ εἴ τι πρότερον ἣν αὐτῷ ἐνδοιάσιμον 
σπιερὶ τὴν τεχγοχτονίαν τούτῳ τότιον ἢ χώραν ἐν τῇ ψυχῇ χαταλε- 
λοιττώς, ἀλλὰ :τᾶν ἐξηρημένος τὸ δυνησόμενον αὐτῷ μετάνοιαν ἀμεί- 
vovoc λογισμοῦ “ταρασχεῖν ἔσπευσεν ἤδη τέλος ἐπιϑεῖναι τῇ τεροαι- 

ὃ 381 — bell. Iud. I 541. 

PAMWELat Zonaras I p. 451. 
1 δηλωϑέντασ E ἁπάντων) om. E ἁπάντας ed. pr. τείρωνα AM 

τήρωνα WE —*ógcavtto ἡ 3 *rvovtov] τοῦ P. 5 αὐτὸν om. W τείρων 
AM τήρων WE ὅπόταν ϑεραπευϑῇ βασιλεὺς coni. ὅπόταν — ἀποτέμνει») 
ut regem tondens guttur eius inciderem Lat ϑεραπείοι PAE βασιλέως] 
βασιλέα AM τὸν βασιλέα WE ξυρῷ] ξυρῶν P ξυρῶ αὐτοῦ E Ἐλεμὸν P 
ἀποτεμεῖν AMWE 6 πρώτοις] πρώτοισ τοῖσ WE 7 ταῖτα AMWE 

8 rc om. WE τείρωνοσ AM τήρωνοσ WE 9 re] δὲ AME τείρωνοσ 
(εἰ ex corr. M) AM τήρωνοσ WE 10 δ᾽ AME 11 αὐτῷ (-rox Α) A'E 

αὐτόν, — *vó] τε Ρ "μέλλον ex uivov corr. ἃ 12 τῷ βασιλεῖ] τὸν βασι- 
λέα Ὗ 13 τόν τε πατέρα καὶ αὐτὸν tr. ΕΞ 14 συνϑήχη τισ tr. AMWE 
15 τείρωνα AM τήρωνα WE [1 οὖν om. AMWE 18 Ἐἐχβισϑεὶσ Ρ 20 *ab- 
tO. αὶ 21 τοὐδὲ W *ei ti] εἰ τὸ P εἰσ τὸ W ἐνδοιάσιμον ἣν αὐτῶ 
tr. AMWE 2122 Ἐχαταλελοιπὼσ ἐν τῆ ψυχῆ tr. 28 τὸ δυνάμενον PW 
μετάνοιαν] ὑπόνοιαν Ρ 24 Ἐξσπευδεν M 
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ρέσει. χαὶ τιροαγαγὼν εἰς ἐχχλησίαν τριαχοσίους τε τῶν ἡγεμόνων 
τοὺς ἐν αἰτίᾳ γενομένους xai τὸν Τίρωνα σὺν τῷ παιδὶ zai τῷ 
γερὸ ἐχείνου διελέγχοντι χουρεῖ χατηγορίαν ἁτιάντων αὐτῶν ἐποιή- 
σατο. χἀχείνους μὲν τὸ πιλῆϑος ἀεὶ τοῖς τεταρατυχοῦσιν βάλλοντες 
ἀπιέχτειναν. ᾿1λέξανδρος δὲ xal ᾿“ριστόβουλος ἀχϑέντες εἰς Σε- 
βαστὴν ἐπιτάξαντος τοῦ πατρὸς στραγγάλῃ χτείνονται. τὰ δὲ σώ- 
ματα γύχτωρ εἰς ᾿Ἵλεξάνδρειον ἀγέϑεντο τοῦ τὲ μητροτάτορος ἐχεῖ 
xal τῶν τιλείστων αὐτοῖς προγόνων χειμένων. 

8. Ἴσως μὲν ovv οὐχ ἄλογον ἐνίοις καταφαίνεται τρεφόμενον 
ἐχ πολλοῦ τὸ μῖσος οὕτως αὐξηϑῆναι καὶ τιεραιτέρω τεροελϑὸν ἀπτο- 
γικῆσαι τὴν φύσιν. ἐ;είστασις δὲ γένοιτ᾽ ἂν εἰχότως, εἴτε εἰς τοὺς 
γεανίσχους ἀνοιστέον τὴν τοιαύτην αἰτίαν πρὸς αἰτίαν ἐνάγοντας 

τὸν πτατέρα χαὶ χρόνῳ “τ-αρασχευάσαντας ὑπὸ χαλεπότητος ἀνήχε- 
στον αὐτοῖς, εἴτε xai πρὸς αὐτὸν éxeivov, ἀπαϑῆ χαὶ περιττὸν ὄντα 
χεερὶ τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς ἀρχῆς χαὶ τῆς ἄλλης εὐδοξίας, ὡς μηδένα 
οἴεσϑαι ταραλειτύτέον ἐφ᾽ ᾧ πᾶν τὸ βουλόμενον ἀνίκητον ἔχειν, 

ἢ xai τὴν τύχην χεαντὸς εὐγνώμονος λογισμοὺ μείζω τὴν δύναμιν 

ἐσχηχυῖαν, ὅϑεν χαὶ σπιειϑόμεϑα τὰς ἀνθρωπίνας πράξεις ὑτε᾿ ἐχεί- 
γης πιροχαϑωσιῶσϑαι τῇ τοῦ γενέσϑαι “τάντως ἀνάγχῃ καὶ καλοῦ- 

μὲν αὐτὴν εἱμαρμένην, ὡς οὐδενὸς ὄντος, ὃ μὴ δι᾿ αὐτὴν γίνεται. 
τοῦτον μὲν οὖν τὸν λόγον ὡς μείζω πρὸς ἐχεῖνον ἀρχέσει κινεῖν 
ἡμῖν τὲ αὐτοῖς ἀποδιδόντας τι xal τὰς διαφορὰς τῶν ἐπιτηδευμά- 
τῶν οὐχ ἀνυτιευϑύνους :τοιοῦντας, ἃ πιρὸ ἡμῶν ἤδη πεφιλοσόφηται 
χαὶ τῷ νόμῳ. τῶν δὲ ἄλλων δύο τὸν μὲν ἀπὸ τῶν παίδων μέμ- 
War ἂν τις αἰτίαν ὑπό τὲ αὐϑαδείας νεωτεριχῆς καὶ βασιλικῆς 
οἰήσεως, ὅτι xal διαβολῶν ἠνείχοντο χατὰ τοῦ πατρὸς xal τῶν 

PAMWELat Zonaras I p. 452. 
1 Ἐπροάγων P — vs] eras. A om. ME — 2 τείρωνα AM τήρωνα WE 

3 πρὸ gxsivov) ἐκείνουσ E αὐτῶν om. E ἐποιεῖτο E — 4 ἀεὶ om. E 
5 ἘΣεβαστὴν] caesaream Lat — 1 "ἀλεξάνδριον M et ex corr. ἃ 8 *zeiué- 
vov] finis libri XVI; 8$ 395—404 desunt ELat 10 περετέρω Ρ προελϑὼν 
W 11 γένοιτο W εἰς om. W 12 πρὸς αἰτίαν] πρὸσ αἴτιον ὀργῆς AMW 
πρὸσ ὅτιοῦν ὀργῆσ Cocceji πρὸς ἄκρον ὀργῆς Ernesti ἐνάγοντας] ἀγαγόν- 
τασ AM ἀναγαγόντασ 106 παραλειπτέον] coni. παραληπτέον codd. ἀχί- 

νητον W — 175 om. τύχην] ψυχῆν P 19 πρὸσχαϑοσιῶσϑαι P προσ- 
καϑωσιῶσϑαι  τῆσ W γενήσεσϑαι coni. ἀνάγχησ καλοῦμεν) 
χαλουμένην W —— 20 γίγνεται W — 21 μείζω) νομίζω T. Terry apud Hudson 

κινεῖν) κρίνειν T. Terry 22 ve] δὲ  ἀποδίδοντά ed. pr. διαφϑο- 
ὕπευ 

ρὰς T. Terry — 23 ανευϑύνουσ M ἀνευϑύνουσ 244 τὸν] coni. τῶν P τὴν 
AMW μέμψαιτ᾽] μέμψεται 225 ὑπό] ἀπό Ρ᾿ αὐϑαδίασ P 
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πραττομένων αὐτῷ περὶ τὸν βίον οὐχ εὐμενεῖς ἦσαν ἐξετασταί, καὶ 

χαχοήϑεις μὲν ὑπονοεῖν, ἀχρατεῖς δὲ λέγειν, εὐάλωται δὲ δι᾿ ἀμ- 

φότερα τοῖς ἐπιτηροῦσιν αὐτοὺς xal πρὸς χάριν χαταμηνύουσιν. ὃ 
μέντοι ττατὴρ οὐδ᾽ ἐντροττῆς ἄξιος ἔοιχεν φαίνεσϑαι τοῦ περὶ ἐκεί- 
νους ἀσεβήματος. ὃς οὔτε πίστιν ἐπιβουλῆς ἐναργῆ λαβὼν οὔτε 
σπτ-αρασχευὴν ἐπιχειρήσεως ἐλέγχειν ἔχων ἐτόλμησεν ἀποχτεῖναι τοὺς 
ἐξ αὐτοῦ φύντας. ἀρίστους μὲν τὰ σώματα καὶ περιττοϑήτους πεᾶ- 

σιν τοῖς ἀλλοτρίοις. οὐκ ἀπτοδέοντας δὲ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν, εἴ 

σου ϑηρᾶν ἢ γυμνάζεσθαι τὰ πολέμων ἢ λέγειν ὑπὲρ τῶν ἐμπεε- 
σόντων ἔδει. τούτων γὰρ ἁπάντων μετεῖχον, “λέξανδρος δὲ καὶ 
μᾶλλον ὃ πρεσβύτερος" ἤρχει γάρ, el καὶ χατέγνω, καὶ ζῶντας ὅμως 
ἐν δεσμοῖς ἢ ξενιτεύοντας ἀπτὸ τῆς ἀρχῆς ἔχειν μεγάλην ἀσφάλειαν 
αὐτῷ περιβεβλημένῳ τὴν Ῥωμαίων δύναμιν, Ót ἣν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐξ 
ἐφόδου xol βίας παϑεῖν ἐδύνατο. τὸ δ᾽ ἀποχτεῖναι ταχὺ καὶ 
πρὸς ἡδονὴν τοῦ νιχῶντος αὐτὸν πάϑους ἀσεβείας τεχμήριον ἀνυ- 
ποτιμήτου * xci τῆς ἡλικίας οὔσης ἐν γήρᾳ τοσοῦτον ἐξήμαρτεν. 
5 γε μὴν παρολκὴ καὶ τὸ χρονίζον ovx ἂν αὐτῷ συγγνώμην τινὰ 
φέροι" ταχὺ μὲν yàg ἐχτιλαγέντα xal χεχινημένον χωρῆσαι πρός τι 
τῶν ἀτόπων, εἰ xal δυσχερές, ἀλλ᾽ ἀεὶ συμβαῖνον, ἐν ἐπιστάσει δὲ 
χαὶ μήχει πολλάκις μὲν δρμηϑέντα πολλάκις δὲ μελλήσαντα τὸ 
τελευταῖον ὑποστῆναι x«i διατεράξασϑαι, φονώσης xal Óvoueraxt- 
γήτου ψυχῆς ἀπὸ τῶν χειρόνων. ἐδήλωσεν δὲ xci τοῖς αὖϑις οὐκ 
ἀποσχόμενος οὐδὲ τῶν περιλοίπων ὅσους ἐδόχει φιλτάτους, ἐφ᾽ οἷς 
τὸ μὲν δίχαιον ἔλαττον ἐποίει συμπαϑεῖσϑαι τοὺς ἀττολλυμένους, 
τὸ δ᾽ ὠμὸν ὅμοιον ἦν τὸ μηδὲ ἐχείνων φεισάμενον. διέξιμεν δὲ 
ὑχτὲρ αὐτῶν ἑξῆς ἀφηγούμενοι. 

PAMW 

1 περὶ κατὰ Τὸ 4 οὐδὲ W ἔοικεν ἄξιοσ tr. W ἔοικεν om. Μ roi] ἐκ 
τοῦ coni 8 εἴ] ἢΡ 9 πολέμων] πόλεων Ῥ zxoAíuoved.pr. 10 ᾿Αλέξανδρος 
— 16 ἐν γήρᾳ om. P 11 χατέγνω καὶ] κατέγνωκαι A! χατέγνωχε M et ex 
corr. A 13 οὐδ᾽ coni. οὔτ᾽ AM οὔτε W — 14 βία W | oW 15 αὐτὸν] 
αὐτὴν W [16 zal] εἰ coni οὔσης] ἔτι οὔσησ W ἐν) civ W — post ἐν 

. e * ' € - , , » » - 

ras. 2—3 litt. A 17 ἡ γε μὴν] & γε μὴ 7 P 17 συγγνώμην οὐχ ἂν αὐτῷ 
tr. Ὗὸὸ 18 χαὶ om. P [19 ἀλλὰ W 20 μήχει om. ed. pr. μελήσαντα M 
τὸ] om. M ras. 2—3 litt. 21 τελευταῖον, τε i. ras man. recent. A ὕπο- 
στῆναι] δὲ ὑποστῆναι W 24 συμπαϑεῖσϑαι] συμπαϑεῖσ τε W 25 δὲ W 

τὸ] τῷ AM φεισάμενον) coni. φεισαμένων P. φεισαμένω AMW διέξειμεν P 
Subscriptiones: φλαυΐου Ἰωσηπου Ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ τομοσ ic P. φλα- 

vov ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ ic AM τέλοσ φλαβίου Ἰωσήπου ἰουδαὶ- 
χῆσ ἀρχαιολογίασ τοῦ ις΄ λόγου W 
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XVII. 

Τάδε ἔνεστιν dv τῇ ἑπταχαιδεκάτῃ τῶν Ιωσήπου 
ἱστοριῶν τῆς Ιουδαϊχῆς ἀρχαιολογίας. 

Ὡς ᾿Αντίπατρος ἐμισήϑη ὑπὸ παντὸς τοῦ ἔϑνους διὰ τὴν ἀναίρε- 
σιν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ὡς διὰ ταῦτα ἐθεράπευεν τοὺς ἐν Ῥώμῃ 
πολλοῖς χρήμασιν χαὶ τὸν πεπιστευμένον τὴν Συρίαν Σατορνῖνον χαὶ 
τοὺς σὺν αὐτῷ ἡγεμόνας. 

ὡς Ἡρώδης ὃ βασιλεὺς ἰδὼν τὴν Τραχῶνῖτιν χώραν μὴ δυνα- 
μένην εὐσταϑεῖν διὰ τὰς ἐπιδρομὰς τῶν Aodgov, Ζάμαριν Ἰουδαῖον ἐκ 
Βαβυλῶνος ὑποχωρήσαντα χαὶ ἐν Ἀντιοχείᾳ διαιτώμενον μεταπεμψά- 
μενος ἐγχατάκισεν αὐτῇ, καὶ ἐχρῆτο αὐτῷ προβλήματι πρὸς τοὺς 
Ἄραβας. 

ὡς Ἡρώδου τοὺς ᾿4λεξ Ξάνδρου xci AguóToBovA. 0v τῶν υἱῶν αὐτοῦ 
παῖδας προσποιησαμένου xai τὰς Φερώρα ϑυγατέρας μνηστεύσαντος 
αὐτοῖς, Ἀντίπατρος ἔπεισεν τὸν πατέρα τὴν μνηστείαν εἰς τοὺς παῖ- 
δας μεταϑέσϑαι τοὺς αὐτοῦ. καὶ ὡς ἐϑεράπευσεν Ἀντίπατρος τοὺς 
περὶ Φερώραν βουλόμενος jon δι᾿ αὐτῶν ἐπιβουλεῦσαι τῷ πατρί. 

. ὡς γνοῦσα ἢ ἀδελφὴ τοῦ βασιλέως Σαλώμη κρυφαίως ἀπήγγει- 

Atv τῷ ἀδελφῷ. 
ὡς Ἡρώδης παρήγγειλεν ᾿Αντιπάτρῳ μὴ φοιτῶν πρὸς Φερώραν 

μηδὲ ἀπόρρητον μηδὲν ex; γέλλειν αὐτῷ. ó δὲ φανερῶς μὲν οὐδὲν 
ἐποίει, ἀλλὰ κρυπτῶς, xci ταῦτα δὲ οὐχ ἐλάνϑανεν τὸν Ἡρώδην. 

ὡς ᾿Ἀντίπατρος ἔγραψεν τοῖς ἐν Ῥώμῃ φίλοις maux e) ὧν αὐτοὺς 

γράψαι τῷ πατρὶ αὐτοῦ πείϑοντας, ἵνα πέμψῃ αὐτὸν πρὸς Καίσαρα 
μετὰ πολλῶν χ χρημάτων, καὶ πεισϑεὶς ἑηρώδης ἐξέπεμψεν τὸν υἱόν. 

PAMWLat 

1 τῇ vo AM ιζ΄ AMW Ἰωσήπου] om. M ἰωσή- που A 2. ἀρχαιο- 
λογίας] ἀρχαιολογίασ κεφάλαια P — singulis capp. ascripsit &—2z' W, I—XV 1111 
Lat 4 διὰ τοῦτο α ἐϑεράπευσεν W 9 caro - ρνῖνον ἃ T τραχω- 

νίτην A'W [10 ἐγχατώκχησεν PA'MW 13 ὡς Ἡρώδου — 15 αὐτοῦ priori 
capiti adiungit Lat τοὺς] τοῦ PMW 1 ἐθεράπευεν AM 11 óc] καὶ oc 
AMWLat antecedenti capiti adiungentes χκρυφέωσ P 18 τῷ ἀδελφῷ — 
19 παρήγγειλεν om. Ρ 19 óc] χαὶ ὧσ W — mepnyysiAsv W 20 ἀπαγγέλ- 
λειν} παραγγέλλειν ΑΜ. 22 ἔγραψε W — 24 ἡρωίδησ A 

5* 
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ὡς Avríxerooc ἔπεισεν Φερώραν, ἵνα ἀνέλῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ 
Ἡρώδην φαρμάκῳ δοὺς αὐτὸς τὸ φάρμαχον τῷ Φερώρᾳ. χαὶ ὡς ὃ 
βασιλεὺς Ἡρώδης “παρήγγειλεν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Φερώρᾳ ἐκβαλεῖν 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἢ ἀναχωρῆσαι ἐχ τῆς βασιλείας. ὃ δὲ ἀσμένως 
ἠχουσὲν xci ἀνεχώρησεν εἰς τὴν ἰδίαν τετραρχίαν κἀχεῖ μετ᾽ OU πολὺ ὃ 
τελευτᾷ. 

χατηγορία τῆς γυναικὸς Φερώρα i ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν Φερώρα ὡς 
ἀναιρεϑέντος φαρμάχῳ. καὶ ὦ ὡς Ἡρώδης ἐχζητήσας εὗρε τὸ φάρμα- 
χον χατεσχευασμένον ix^ αὐτῷ ὑπὸ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Αντιπάτρου, χαὶ 
βασανίσας ἔγνω τὰς ἀντιπάτρου ἐπιβουλά E 

κατάπλους ᾿Δντιπάτρου ἐχ Ῥώμης πρὸς τὸν πατέρα. χαὶ ὡς 
κατηγορηϑεὶς ὑπὸ Δικολάου τοῦ Δαμασχηνοῦ χαὶ καταγνωσϑεὶς ϑάνα- 
τοῦ ὑπὸ τοῦ πατρὸς χαὶ ὑπὸ Κυντιλλίου Οὐάρου τοῦ τότε πεπιστευμέ- 
γου τὴν Συρίαν ἐδέϑη μέχρι. τῆς ἐσομέν ης διαγνώσεως ὑπὸ Καίσαρος. 

πρεσβεία zc euqiac i6 ὑπὸ Ἡρώδου πρὸς Καίσαρα περὶ Ἀντιπάτρου. 
χαὶ ὡς Καῖσαρ ἀχούσας τὰς κατηγορίας κατέγνω αὐτοῦ ϑάνατον. 

περὶ τῆς '"Hocóov νόσου xci στάσεως τῶν Ἰουδαίων δι᾽ αὐτήν, 
χαὶ χόλ ασις τῶν στασιαστῶν. 

ὡς δόξαντος Ἀντιπάτρου Ἡρώδην τετελευτηκέναι ᾿ἀντίπατρος 
διαλεχϑείη τῷ σωματοφύλακι περὶ ἀφέσεως, χαὶ διὰ ταῦτα ᾿ντιπάτρου 
ἀναίρεσις. 

Ἡρώδου τελευτὴ χαὶ διαϑήκη τοῦ αὐτοῦ πρὸς Καίσαρα καὶ με- 
οισμὸς πρὸς τοὺς τρεῖς υἱοὺς αὐτοῦ. καὶ ὡς Ἀρχέλαον βασιλέα ποιεῖ 
τῆς Ἰουδαίας. 

ἐπιστολὴ “πρώδου πρὸς τὸν στρατὸν καὶ ἑκάστῳ αὐτῶν δωρεὰ 
καὶ παράκλησις πίστεως πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿Ἰρχέλαον. 

ταφὴ Ἡρώδου ἐν Hooóío τῷ φρουρίῳ. καὶ ὡς ὃ λαὸς ἐστασία- 
σεν τοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ py e cov ἐν τῇ ἑορτῇ. 

Ao. coc τρισχιλίους αὐτῶν ἀνεῖλεν, αὐτὸς δὲ ἔπλευσε πρὸς 
Klage σὺν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ἡρώδῃ εἰς Ῥώμην» πιστεύσας τὴν 
βασιλείαν αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ Φιλίππῳ. 

ὡς Σαβῖνος ὃ ἐν τῇ Συρίᾳ Καίσαρος ἐπίτροπὸς ἀνέβη εἰς Ἵερο- 

PAMWLat 
2 φαρμάχῳ — τῷ Φερώρᾳ om. Lat τῷ] £v τῷ (ἐν deletum) M ὡς 

5. Μ 1 χατηγορία — ὃ φαρμάκῳ priori capiti adiungit A ἀδελφῶν) 

ἀπελευϑέρων ed. pr. | φερώρασ W 8 χαὶ ὡς] PLat ὡσ AM nouum 
cap. indicantes εὗρε τὸ] εὕρατο P 9 ἐπ᾿ αὐτὸν AM 18 χυιντιλλίου 
AW χουιντιλλίου, z i. ras. M quintillo Lat τότε ἐμπεπιστευμένου AM 
16 ἀχούσας om. M — 17 αὐτήν] αὐτόν PW 18 στασιασάντων αὶ 19 qua- 
liter antipater putans herodem defunctum locutus fuerit Lat δόξαντοσ ἡρώ- 
δην τετελευτηχέναι ἀντιπάτρου διαλεχϑείη AM 20 σωματοφύλαχι custodi 
carceris Lat διὰ τοῦτο AM propter haec Lat ἀντιπάτρου in ras. W 
22 herodis mors post u. 24 tr. addito numero .X/// Lat χαὶ διαϑήκηϊ δια- 
ϑήχη nouum cap. indicantes AM τοῦ αὐτοῦ! ἡρώδου AMW 23 τρεῖς] 
y A 25 τοῦ ἡρώδου M 25 ἑχάστου AM 26 ᾿Αρχέλαον om. Lat 
29 ἔπλευσεν W —— 30 Ἡρώδῃ om. W — 31 τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ tr. M 

10 

15 

É, 
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σόλυμα βίᾳ αἰτῶν τὰ Ηρώδου χρήματα καὶ φρούρια παρὰ τῶν Aggt- 
λάου ἐπιμελητῶν. 

ὡς ἔπεισαν οἱ τοῦ ᾿ἠρχελάου ἐπιμεληταὶ τὸν λαὸν χωρεῖν ἐπὶ 
ὕπλα καὶ πολιορκῆσαι τὸν Σαβῖνον καὶ τὸν στρατὸν ἐν τῇ ᾿ἀντωνίᾳ. 

x«i ὡς ταῦτα ἀκούσας ὁ Οὐ αρὸς μετὰ μεγάλης δυνάμεως ἀνέβη εἰς 

Ἱεροσόλυμα καὶ ὁυσάμενος τὸν Σαβῖνον ἐκ τῆς πολιορκίας τοὺς αἷ- 
τίους τῆς στάσεως ἐχόλασεν καὶ καλῶς διαϑεὶς τὰ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 
ἔγραψε Καίσαρι δηλῶν αὐτῷ τὰ πραχϑέντα. 

ὡς Καῖσαρ τὰς “Ἡρώδου διαϑήκας βεβαίας ἐποίησεν q υλάξας τοῖς 

υἱοῖς αὐτοῦ τὴν διαδοχήν. x«l ὡς κατηγορεῖται ᾿Ιρχέλαος vxo τῶν 
συγγενῶν αὐτοῦ ἐπὶ Καίσαρος καὶ νικήσας ἔλαβεν τὴν» βασιλείαν, καὶ 
βασιλευσας μοχϑηρῶς δεκαετίαν πάλιν χατηγορηϑεὶς ἐξωρίσϑη εἰς 
Bísvvav, τὴν δὲ βασιλείαν αὐτοῦ μετέϑηκεν Καῖσαρ εἰς ἐπαρχίαν. 

περιέχει ἢ βίβλος χρόνον ἐτῶν ιδ΄. 

3 , ] 3? , ^ 3 9 À ^ ) , - 

L |. Ἀντιπάτρῳ δὲ ἀραμένῳ τοὺς αδελφοὺς ἀσεβείᾳ τὲ τῇ 
€ , M 34 , “ 2 

ὑστάτη xal ἀλαστορίφι τῇ b αὐτοῖς τὸν Aes περιβεβληκότι 
, ' , 

οὔτι χατὰ γνώμας ἡ iig τοῦ αὐϑις βίου ἦν" ἀπαλλαγεὶς γὰρ 
, - E] - - 

φόβου τοῦ ἐπὶ τῇ ἀρχῇ διὰ τὸ τῶν ἀδελφῶν μὴ ἐπιχοινωνῆσον, 
, * , " - [24 ^ - ^ zi , 

ἐργωδέστερον xal ἄττορον αὑτῷ εὐρισχὲν τὸ τῆς βασιλείας 7τεριγε- 
, , TJ , ^ , - ' 2 , » * ) - 

γέσϑαι" τοσόνδ᾽ ἐφύη τῷ ἔϑνει μῖσος τιρὸς αὐτόν. ὄντος δὲ αὐτῷ 
^ - - , 47 ' ^ 2 , 

χαὶ τοῦδε χαλετοῦ τιλειόνως τεαρελύτεει τὸ στρατιωτιχὸν ἀλλοτρίως 
, - , ' 3 , e * , 5 ΡΞ ; - 

ἔχον τῇ γνώμῃ πρὸς αὑτόν, εἰς οὺς τὰ πιαντὰα ἣν τοῖς βασιλεῦσιν 
3 - , 2 ^ - ς , , ' , , 

ἀναχείμενα τοῦ οἰχείου ἀσφαλοῦς, 0;:t0t€ τύχοι TO ἔϑνος νεωτέρων 
Ψ , , ( , Li 2 - 

ὀριγνώμενον ττραγμάτων" τοσόνδε κίνδυνον ἐμνήστευσεν αὐτῷ ὃ δλε- 
- A ὉΠ ἢ - 3 ^ J^4^45' * - , - 

ϑρος τῶν Supe ov μὴν ἀλλὰ x«i συνῆρχέν ye τῷ τατρὶ οὐ- 

$ 1 — bell. Iud. I 552. 

PAMWELat Zonaras I p. 452. 

3 rov ᾿Αρχελάου om. AMWLat 4 τὸν στρατὸν] romanum exercitum Lat 
5 x«l ὡς nouum cap. indicat P 8 αὐτῷ τὰ πραχϑέντα om. AMW 

τὰ πραχϑέντα) cuncta Lat 10 διαδοχήν] testamentum Lat — zal ὡς nouum 
cap. indicant codd. 11 xal om. W 13 post ἐπαρχίαν addit: κ΄ ἡρώδησ 
γεννᾶ ἀλέξανδρον. ἀριστόβουλον ἀντίπατρον ἀρχέλαον φίλιτιπον W 14 περι- 

ἔχει — ιδ΄ i. marg. rubro scriptum W — 7j βίβλος] ὃ παρὼν Aoyoc W δ 
δεχατεσσάρων P 

in P post argumenta (fol. 286) excidit folium φλαυίου ἰωσήπου (ἰωση- που 
A) ἐουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ λόγοσ (&' praemittunt AME 16 ἀλαστορίᾳ τῇ] 
ἀλαστορχῶ W 11 Ἐχατὰ γνώμας] κατὰ γνώμην W pro uoto Lat 19 Ἐέργω- 
δεστέραν, i. marg. yo ἐργωδέστερον ἃ ἐργοδέστερον  αὑτῶ ex corr. A 
εὕρισκε τὸ E εὑρίσχετο τὴν βασιλείαν παραγενέσϑαι W — 20 "ἐφύει 
W αὐτῷ] αὐτοῦ 238 ὁπότε] et mazime quotiens Lat 25 ye] τε Ὗ 
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δὲν ἄλλο ἢ ὡς βασιλεὺς ὧν χαὶ ἐπιστεύετο παρ᾽ αὐτῷ μειζόνως, 
ἐξ ὧν ἀπολωλέναι καλῶς εἶχεν εὐνοίας βεβαιώματα εὑρημένος, ὡς 
ἐπ᾿ ἀσφαλείᾳ σωτηρίας τῆς Ἡρώδου τοὺς ἀδελφοὺς ἐνδεδειχώς, 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔχϑρᾳ τῇ πρὸς ἐχείνους καὶ πρὸ αὐτῶν πρὸς τὸν ττατέρα 
τοιαίδε αὐτὸν σπιεριεστιένδον ἀραί. ἅπερ δὴ πάντα μηχαναὶ τῆς 
ἐπὶ τὸν Ἡρώδην óÓoD ἵσταντο ᾿Αντιπτάτρῳ, ἐρημοῦντι αὐτὸν μὲν 
χατηγόρων ἐφ᾽ οἷς πράττειν διενοεῖτο, Ἡρώδην δὲ καταφυγῆς oi 
βοηϑοῖεν αὐτῷ τοῦ ᾿Αντιπάτρου φανερῶς πολεμίου καταστάντος" 

ὥστε μίσει μὲν τῷ πρὸς τὸν πατέρα ἔπρασσεν τὴν ἐττιβουλὴν τῶν 
ἀδελφῶν, τὸ δὲ ἥπτετο μειζόνως τοῦ ἐγχειρῶν μὴ ἀφίεσθαι τῆς 
πράξεως" ἀποϑνήσχοντος μὲν γὰρ Ἡρώδου, βεβαίως αὐτῷ τεεριγε- 
γομένης τῆς ἀρχῆς, ἐξικνουμένου δὲ εἰς τὸ πλέον ἔτι ζῆν, κινδύνων 
ἀντιπεριστάντων ἐξαγγέλτου γενομένης τῆς πράξεως, ἧς συνϑέτης 
γεγονὼς πολέμιον ἠνάγκαζε τὸν πατέρα χαταστῆναι. καὶ διὰ τοῦ 
χαρίζεσθαι “πτολυτελὴς ἦν τοὺς περὶ τὸν πατέρα, χέρδεσι μεγάλοις. 
ἐχτυλήσσων τὸ τῶν ἀνθρώπων μῖσος πρὸς αὐτὸν καὶ μάλιστα τοὺς 
i Ῥώμης φίλους :τομτιαῖς μεγάλων δωρεῶν εὔνους χαϑιστάμενος, 

πρὸ σάγτων δὲ Σατορνῖνον τὸν τῆς Συρίας ἐπιμελητήν. ὑπάξεσϑαί 
τε ἦν ἐλτεὶς αὐτῷ καὶ τὸν Ξατορνίνου ἀδελφὸν μεγέϑει δώρων, ἃ 
ἐδέδου, καὶ τὴν ἀδελφὴν τοῦ βασιλέως ἀνδρὶ πρώτῳ τῶν ττιερὶ τὸν 

8 6 — bell. Iud. I 554. 

AMWELat Zonaras I p. 452. 
1 Ἐώς om. W 5 τοιαίδε — coal] talibus enim eum maliloguiis in- 

duzerat Lat, corruptela aperta est, fort. aliquid excidit τοιαίδε] τότε δὲ W 
, € , , * 

περιεσπένδον] M. περισπένδον, o ex ὦ corr. Α περιέσπευδον W et i. 

marg. AM περιέσπεν coni. ἀραί, αἱ ex ἃ corr. A 6 ἡρωΐδην hic et 
n-o A αὑτὸν M et ex corr. A 1 Ἡρώδην — 8 αὐτῷ] herodes autem 
omni refugio nudaretur non habens qui sibi auxiliarentur Lat δὲ] δὲ αὖ W 

oi] εἰ W oi βοηϑεῖεν)] ἢ βοηϑείας Hudson S βοηϑεῖεν W — 9 τῷ! 
τοῦ ἔπραττε W 10 τὸ δὲ — 14 χαταστῆναι] pulsabat autem eum am- 
plius, ut ab. incepto non desisteret, quod cernebat moriente quidem herode certo 

sibi principatum esse uenturum, prolizius autem wiuente patre multa sibi sur- 
rectura pericula, si eius factio proderetur, cuius existebat ipse compositor et 
quae, si palam fieret, hostem illi patrem conpellebat existere Lat τὸ] τότε W 

ἐγχειρεῖν ex ἐγχειρῶν corr. W ἐχ χειρῶν Cocceji — dgíso9ei] ἀφέξεσϑαι W 
11 γὰρ om. Dindorf 12 ἔτι ζῆν] ἐπιζῆν W — 13 ἀντιπεριστάντων] ἂν περιστάν- 
των W 14 zal διὰ τοῦ — 16 αὐτὸν] propter quod ad donandum erat largus 
et affluus etiam eos, qui circa patrem erant lucris pulsabat ingentibus, ut ad- 

uersus eum hominum odia concitarent Lat tov] τοῦτο ed. pr. 15 τοὺς] 

toic Cocceji 17 χαϑισταμένουσ W 18 σατουρνῖνον A! ὑπάξεσϑαι i. 

marg. À ὑποδέξασϑαι AMW — 19 σατουρνίνου A! 
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Ἡρώδην συνοιχοῦσαν τῷ αὐτῷ τρόπῳ χρώμενος. ἱνευσάμενός TE 
φιλίαν τυρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας δεινότατός τις ἦν πεπιστεῦσϑαι χαὶ 

uicog ἀράμενος ἐφ᾽ οὕστινας ἐπεικρύψασϑαι συνετώτατος. οὐ μὴν 

ἠπάτα γε τὴν τηϑίδα προκαταγενοηκυῖαν ix τιλείονος αὐτὸν xai 

μηκέϑ᾽ οἷαν οὖσαν σπαραλογισϑῆναι xai διὰ τὸ ἤδη τιαρασχευῇ τῇ 
γάσῃ ἀντιτειάχϑαι αὐτοῦ “τιρὸς τὸ χαχότροτιον. χαίτοι ϑυγατρὶ 
αὐτῆς συνῴχει ϑεῖος τιρὸς μητρὸς ᾿Αντιπιάτρου τιρονοίᾳ τῇ ἐχείνου 
χαὶ διατυράξει παραλαβὼν τὴν χόρην πρότερον ᾿Τριστοβούλῳ γεγα- 
μημένην" τὴν δὲ ἑτέραν ὃ ix τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Καλλέα παῖς yv- 
γαῖχα εἶχεν. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἐπὶ τῷ μὴ χαταγοεῖσϑαι ττοψηρὸν ὄντα 
ἣν ἡ ἐπιγαμία τεῖχος, ὥστιερ ET. ἡ πρότερον συγγένεια πρὸς τὸ 

ob μεμισῆσϑαι. τὴν δὲ Σαλώμην Ἡρώδης ἐστιουδαχυῖαν Συλλαίῳ 
τῷ "doa. γαμηϑῆναι xav! ἐρωτιχὴν ἐειιϑυμίαν βιάζεται τῷ A Ae5G 
συνοιχεῖν συμτιρασσούσης αὐτῷ Ἰουλίας καὶ πειϑούσης τὴν Σαλώ- 
μὴν μὴ ἀνήνασθαι τὸν γάμον, μὴ xci ἔχϑρα καϑίσταιτο αὐτοῖς 
προύτιτως ὁμωμοχότος Ἡρώδου μὴ ἂν εὐνοήσειν Σαλώμῃ μὴ ὕπο- 
δεξαμένῃ τὸν ᾿4λεξᾷ γάμον. xol ἐπείϑετο Καίσαρός τὲ οὔσῃ γυ- 
vati τῇ Ἰουλίᾳ xai ἄλλως συμβουλευούσῃ “τάνυ συμφέροντα. ἐν 
τούτῳ δὲ xal τὴν ᾿Αρχελάου ϑυγατέρα τοῦ βασιλέως Ἡρώδης ὡς 
τὸν αὐτῆς πατέρα ἐξέπεμψεν ᾿“1λεξάνδρῳ συνῳχηχυῖαν ἐκ τῶν av- 
τοῦ τὴν τιροῖχα ἀποδούς, ὥστε ἀμφισβήτημα αὐτοῖς μηδὲν εἶναι. 

2. ᾿"Ανέτρεφεν δὲ αὐτὸς τῶν παίδων τὰ τέχνα “τάνυ ἔπιμε- 
λῶς" ἦσαν γὰρ τῷ μὲν ᾿Αλεξάνδρῳ ἐκ Γλαφύρας ἄρσενες δύο, ᾽,Ζ2ρι- 

στοβούλῳ δὲ ix Βερενίκης τῆς Σαλώμης ϑυγατρὸς ἄρσενές τε τρεῖς 
xal ϑήλειαι δύο. καί move ππαρόντων αὐτῷ τῶν φίλων παραστη- 

8 7 — bell. Iud. I 553; 8 12 — bell. Iud. I 552. 

PAMWELatZonaras I p. 452 
1 τῷ αὐτῷ] suo Lat 2 τὲς om. W «al μῖσος — ὃ συνετώτατος] 

et ad odium dissimulandum ualde credibilis et ad celandum semetipswmn satis 

astutissimus Lat 4 τητϑίδα W nutricem Lat — 5 μηκέτ᾽ W, καὶ om. Dindorf 
6 ἀντιτετάχϑαι ἀντιτεχνάσϑαι W — || καίτοι incip. fol. 287 P 7 9&oc πρὸς 
om. PLat 8 παραλαβὼν] Ac«gov W χόριν P 9 δὲ] γὰρ AMWLat 
ὁ om. W καλλία PM χαλλαία W calleas Lat 10 ἐπεὶ vov P 11 zv om. 
W ἐπιγαμεῖα W — 12 Ἑηρώιδησ αὶ *éomovóuxvav P συλαίω E sylaeo 
Lat 18 *&oege P βιάζει Ὲ 14 Ἐσὺνπρασσούσησ P Ἰουλίας] ἰουλίασ 
τὴσ χαίσαροσ γυναιχὺσ ἘΞ ἕτὴν σαλώμην ex τῆσ σαλώμησ corr. P 15 ἔἘμὴ 
i. ras. M Ἐἐξχϑρὰ PW 16 προύπτως] προῦπτοσ WE maturius Lat 

Ἐκποδεξαμένῃ Ernesti 19 ἡρωίδησ A 20 τὸν ξαυτῆσ E αὑτοῦ M 
et ex corr. A 21 ἀμφισβήτιμα P 22 i. marg. J] Lat αὐτὸς] αὐτοῖσ 
W  . 23 Ἐάρρενεσ, i. marg. yo ἄρσενεσ M. 24 βερνίχησ WE bernice Lat 
25 Ἐϑηλιαι P 

11 

12 

13 



12 ANTIQ. IUD. XVII 13—18 (I. 2) 

σάμενος τὰ παιδάρια xol τῶν υἱέων ἀναχλαύσας τὴν τύχην ηὔχετο 
μηδὲν τοιόνδε “ταισὶν τοῖς ἐχείνων συνελϑεῖν, αὐξηϑέντας δὲ ἀρετῇ 
χαὶ συμφορᾷ τοῦ δικαίου τὰς τροφὰς ἀμείψασϑαι ; ἃς ποιοῖτο. 

14£ ἐγγεγύητό τε εἰς γάμον. δτότε ἀφιχοίατο εἰς ὥραν τὴν ἐπε αὐτῷ, 

τῷ μὲν πρεσβυτέρῳ τῶν ᾿Αλεξάνδρου παίδων Φερώρου ϑυγατέρα, 

τῷ δὲ ᾿Ἱριστοβούλου τὴν ᾿ΑΤντιπτάτρου, χαὶ ϑυγατέρα τὴν ᾿΄4ριστο- 
βούλου ἐπωνόμαζε παιδὶ τῷ ᾿Ἵντιπάτρου, τὴν δὲ ἑτέραν τῶν ᾿,41ρι- 
στοβούλου ϑυγατέρων Ἡρώδῃ παιδὶ τῷ αὑτοῦ" γίνεται δὲ τῷ βα- 
σιλεῖ οὗτος ἐκ τῆς τοῦ ἀρχιερέως ϑυγατρός" πάτριον γὰρ τελείοσιν 

15 ἐν ταὐτῷ ἡμῖν συνοιχεῖν. ἔπρασσε δὲ τὰς μνηστείας τῶν ᾽ταίδων 
ὃ βασιλεὺς ἐλέῳ τῶν ὀρφανῶν εἰς εὔνοιαν αὐτῶν διὰ τὴν ἐπιγαμίαν 

16 τὸν ᾿““ντίπατρον προχαλούμενος. ᾿Αντίπατρος δὲ γνώμῃ τῇ πρὸς 
τοὺς ἀδελφοὺς πολιτεύειν οὐχ ἐνέλιττεν xci πιρὸς τοὺς σεαῖδας αὐ- 

τοῖς γεγονότας. ἢ τὲ τοῦ πατρὸς σπουδὴ περὶ αὐτοὺς ἠρέϑιζεν 
αὐτὸν μείζονας ἔσεσθαι τῶν ἀδελφῶν προσδεχόμενον, καὶ μάλιστα 
ὅπότε ἀνδρωϑεῖεν. ᾿Τρχελάου προσληψομένου τοῖς ϑιγατριδοῖς βα- 
σιλέως ἀνδρὸς χαὶ Φερώρου τῷ ληψομένῳ τὴν ϑυγατέρα" τετράρ- 

17 χης δὲ καὶ οὗτος wv. ἐπήγειρε δ᾽ αὐτὸν zal τὸ πᾶν πλῆϑος ἐλέῳ 
μὲν τὰ πρὸς τοὺς ὀρφανοὺς χρώμενον, μίσει δὲ πρὸς αὐτὸν τὰ 
χεάντα ἐξαγαγεῖν οὐχ ἀ; σηλλαγμένον καχοτροτείᾳ τῇ ἐπὶ τοῖς ἀδελ- 
φοῖς. ἐμηχανᾶτο οὖν διάλυσιν τῶν τῷ πατρὶ ἐγνωσμένων, ἐν δεινῷ 

ι8 τεϑέμενος τεροσλήψει τοσῆσδε αὐτοὺς ὁμιλῆσαι δυνάμεως. καὶ 
μετέτειτετεν Ἡρώδης εἴχων δεήσει τῇ ΑἸντιπάτρου, ὥστε αὐτὸν μὲν 
τὴν uiid ας ϑυγατέρα γαμεῖν xal τὴν Φερώρου τὸν υἱὸν av- 

$ — bell. Iud. I pem 

PAMWELat Zonaras I p. 453. 

2 Ἐσυνελϑεῖν, συν i. ras. M ὃ χαὶ συμφορᾷ τοῦ δικαίου om. Lat συμ- 

φορ(] συμπεριφορᾷ coni. 4 ἐγγεγγύητο Α ἐγγεγγύηντο M ἐγγεγγύητο WE 
ἀφίκοιντο WE 6 Ἐτῷ δὲ --- ϑυγατέρα om. W 7 "ἐπονόμαζε P 

ἐπωνόμαζε, ὦ ex «o corr. uid. W 8 αὐτοῦ AMWE 9 *obrog om. W 
πλείοσιν ἐν ταὐτῷ ἡμῖν] πλείοσιν ἐν τούτω ἡμῖν PAM ἐν ταὐτῶ πλείο- 

σιν ἡμῖν W ἡμῖν πλείοσιν ἐν ταὐτῶἙ 0 ἐν ταὐτῷ] simu! Lat Ἐἔπραττε 
M 12 ἐπροσχαλούμενοσ W Ἐγνώμην τὴν M et ex corr. A 13 πολι- 
rtvtuv] i. marg. yo (om. M) τολυπεύειν AM Ἐξεγέλειπεν P. ἔλιπεν W 
*zul] χαὶ τὰ coni. — *rovc om. AMW αὐτοῖς] τοὺσ «vroig E 15 μεί- 
ζονας] Henn. μείζονα PAM μείζονοσ W eos maiores ac meliores Lat — 16 προσ- 
ληψομένου] προσδεχομένου AMW 11 τῷ ληψομένῳ)] τῶ vio Appoutvov W 
18 δὲ W 19 μίσει — 20 ἀδελφοῖς! aduersus eum autem odium in omnibus 
gerebat, propter quod clara erat tantae in fratres iniquitatis astutia Lat 

πρὸς] τῶ πρὸσ AMW 20 χαχοτροπίασ vjo W — 22 προσλήψει — δυνάμεωςϊ 
si tanta contra se talium adunaretur potentia Lat — 23 *7oouógo A — 24 *9v- 
γατέρα ἀριστοβούλου tr. W 

Qt 

10 

15 
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τοῦ. καὶ τὰ μὲν τῶν ὁμολογιῶν τοῦ γάμου τοῦτον κινεῖται τὸν 
τρότεον ἄχοντος τοῦ βασιλέως. 

3. Ἡρώδῃ δὲ τῷ βασιλεῖ χατὰ τοῦτον τὸν χρόνον συνῴχουν 19 

ἐννέα γυναῖχες, vj ve  Ἱντιπιάτρου μήτηρ xai ἡ ϑυγάτηρ τοῦ ἀρχιε- 
, f- ^ ^ € , ) - ᾿Ξ , 32 * ^ ) ^ 

ρέως, ἐξ ἧς δὴ xal ὁμώνυμος αὐτῷ τεαῖς γεγόνει" ἣν δὲ καὶ αδελ- 
φοῦ “ταῖς αὐτῷ μία γεγαμημένη xci ἀνεψιὰ σὺν αὐτῇ. καὶ ταῖσδε 
μὲν τέχνον οὐδὲν ἐφύη. ἣν δ᾽ ἐν ταῖς γυναιξὶν «ax τοῦ Σαμαρέων 20 
ἔϑνους μία xai τιαῖδες αὐτῆς ᾿Αντίσπιας καὶ -doyéAaog καὶ ϑυγάτηρ 
9 , ^ , , , πὸ 47 

Ολυμσειας. xci ταύτην μὲν ὕστερον ᾿Ιώσηπος γαμεῖ βασιλέως 
- » 3 ^^ 1! ) , 3 M. « , , 

ἀδελφιδοῦς ὦν, -“ρχέλαος δὲ xal -vrímag ἐπὶ Ῥώμης τταρὰ τινι 

ἰδίῳ τροφὰς εἶχον. KAcomávoa δὲ ἹἹεροσολυμῖτις γεγάμητο αὐτῷ 21 
4 S A 5. — € , , B ἢ e ^ 

xai τεαῖδες ἐξ αὐτῆς Ἡρώδης ve ἐγεγόνεισαν xal (έλιτεττος, ὃς xal 
3 ^ , ^ 3 ^ ^ M i! - - 

αὐτὸς ἐν Ῥώμῃ τροφὰς εἶχεν. xai Παλλὰς δὲ ἐν ταῖς γαμεταῖς 
Φασάηλον σεετοιημένη zaióa αὐτῷ, τιρός ye μὴν ταύταις Φαῖδρα 

xal EÀmíc, ἐξ ὧν ϑυγατέρες δύο ἦσαν Ῥωξάνη xal Σαλώμη. τὰς 22 
δὲ πιρεσβυτέρας αὐτοῦ ϑυγατέρας δὁμομητρίας τῶν τιερὶ ᾽,1λέξανδρον, 

, , ' , , c 3 ΄, 

ὧν περιεώρα Φερώρας τὸν γάμον, συνῴχουν ἡ μὲν Αντισπτάτρῳ 

τοῦ βασιλέως ἀδελφῆς τταιδὶ ὄντι, Φασαήλῳ δὲ ἡ ἑτέρα" καὶ οὗτος 
Ἡρώδου ἀδελφοῦ “ταῖς ἐγεγόν | τοῦτο μὲν Ἡρώδου τὸ γένος ἡ ρώδου ἀδελφοῦ σταῖς ἐγεγόνει. καὶ τοῦτο μὲν Ηρώδου τὸ γένος ἢν. 

, X! a "Y, ^ , ^ τ 

IL 1. Τότε δὲ βουλόμενος πρὸς Τραχωνίτας ἀσφαλὴς εἶναι, 28 
, , , ) 2 L » , , 

κώμην zt6Àe0G μέγεϑος ovx απτοδέουσαν ἔγνω Ἰουδαίων χτίσαι ἐν 
, , , -— * 3 - P 

μέσῳ, δυσέμβολόν ve ποιεῖν τὴν αὐτοῦ xal τοῖς στολεμίοις ἐξ ἐγγέο- 
γος ὁρμώμενος éx τοῦ ὀξέος χαχουργεῖν. xal ἐπιστάμενος ἄνδρα 24 

1.8 19 — bell Iud. 15. i 

PAMWELat 

1 zuveiveu] gerebantur Lat γίνεται E. 2. ἄκοντος] εἴχοντος Naber — 5 *; 
om. W ἐγεγόνει AMWE 6 αὐτῇ! αὐταῖσ W — 1 *ó' ἐν] δὲν A! δὲ M et ex 
corr A 8 *avrg  ἘΑντίπας] antipatras cod. Ambros. Lat; item u. 10 
9 *ioseppus Lat 10 imi Ρώμης om. AMWE 11 */óo] ἰδιώτη ed. pr. fami- 
liarem Lat Ἰουδαίῳ coni. Κλεοπάτρα] καὶ χλεοπάτρα E Ἐδὲ] τε W — *ieoo- 
σολυμείτισ P γεγαμείτο P ἐγεγάμητο E 12 τε om. E . 13 δὲ] δὲ ἦν 
AMWEetutuid.Lat 14 faselum Lat ἘἙαὐτῶ παῖδα tr. W “μὴν om. W 
Ἐφραιόρὰ P 15 Ἐλπίς] ἐλπὶσ ἦσαν AMWE et ut uid. Lat Aelpis Lat ἘῬωξάνη) 
recama Lat τὰς — 16 9vyavéoac] filiae autem maiores Lat 11 συνῴχουν 

ἢ μὲν] yo (om. M) συνώικισε τῆι μὲν 1. marg. AM συνώχισεν τῶ μὲν W συνῴκισε 
τὴν μὲν E coniunctae erant una quidem Lat 18 Ἐάἀδελρῇ P  *faselo Lat 
τὴν ἑτέραν WE 19 *'Hooóov τὸ γένος qv] ex dispositione factum erat herodis 
Lat 20 τραχωνίτιν E 21 *Zyvo om. Ἰουδαίων] iudaeis Lat — *éuuéoo 
P 22 zu)om.E καὶ τοῖς — 23 xazovoysiv om. Lat ἐξ ἐγγίονος] ἐξέγγιον 
0c P ἐξ 2yylovoc — 23 ἐπιστάμενος om. E 28 δρμώμενος — ἐπιστάμενος 
om. W uerbis δρμώμενος — καὶ notas '' apposuit m. 1 aut 2 expungendi causa 
ut uid. A, expunxit M — ex] ἐμβαλὼν ἐκ AM ὀξέος] Dindorf ὀξέωσ codd. 
ἐπιστάμενος] ἐπιστάμενοσ ovv AM ἄνδρα] ἀνδρα ovv WE 
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3 ΤΣ 3 - , ^ , c Er - 

[ovóaiov ix τῆς Βαβυλωνίας σὺν ττενταχοσίοις tzzt0TOSOTOLG 7UOOL 
* - , 2 -" ^ ^ , 

χαὶ συγγενῶν τελήϑει εἰς ἑκατὸν ἀνδρῶν vov Εὐφράτην διαβεβηκότα 
* , 3 , - , - , - 

xarà τύχας iv ΑΙντιοχείᾳ τῇ ἐπὶ 4άφνῃ τῆς Συρίας διαιτᾶσϑαι 
, - , - , 2 - , 

Σατορνίνου τοῦ τότε στρατηγοῦντος tig ἐνοίχησιν αὐτῷ δεδωχότος 
, 3 ^ 5 - , - * - δ 

25 χωρίον, Οὐλαϑὰ ὄνομα αὐτῷ, μετειτέμτετο τοῦτον σὺν τῷ σλήϑει 
- , H € , - , - ΄ 

τῶν ἑπομένων, παρέξειν ὑπισχνούμενος γῆν ἐν τοπαρχίᾳ τῇ λεγομένῃ 

Β (c, ὡρίζετο δὲ αὕτη τῇ Ti ἐτιὸ "λόμεν βλ αταναίᾳ, ὡρίξετο δὲ αὐτὴ τῇ Τραχωνίτιοι, βουλόμενος πρόβλημα 
κ , - - ^ - ^ , 3 , 

τὴν χατοίχησιν αὐτοῦ χτᾶσϑαι, ἀτελῆ τὲ τὴν χώραν ἐπτηγγέλλετο 
bU ^- 2 , - ν᾿ - 

xal αὐτοὺς εἰσφορῶν ἀττηλλαγμένους ἁπασῶν, ci εἰωϑυῖαι ἐγχατοι- 

χεῖν τὴν γῆν ἄτεραχτον παρασχόμενος. 
, ' nou 5 P ΣΝ 

20 2. Τούτοις πεισϑεὶς ὃ Βαβυλώνιος ἀφιχνεῖται καὶ λαβὼν τὴν 
- , 3 , M , ^-- , 

γῆν φρούρια φχοδομήσατο xat χώμην, Βαρϑύραν ὄνομα αὐτῇ ϑέμε- 
, ΄ ici (4 DEN κι E ' 

voc. πρόβλημά ve ἣν οὗτος ὃ ἀνὴρ xal τοῖς ἐγχωρίοις τὰ πρὸς 
M , 2 , - vex , 

τοὺς Τραχωνίτας καὶ Ἰουδαίων τοῖς ἐχ Βαβυλῶνος ἀφιχνουμένοις 

χατὰ ϑυσίαν ἐπὶ Ἱεροσολύμων τοῦ μὴ λῃστείαις ὑπὸ τῶν Τραχω- 
- -- ΞΟ 2 2 , 

γιτῶν χαχουργεῖσϑαι, πτολλοί τὲ ὡς αὐτὸν ἀφίχοντο xai ἁτταντα- 
m; , r4 3 , , , ^ , € 

27 χόύϑεν, οἷς τὰ Ἰουδαίων ϑερατύευεται zvavQua. καὶ ἐγένετο 1) χώρα 
, ^ , 2 , - - 3 - ^ 

σφόδρα πολυάνϑρωπος αδείᾳ τοῦ ἐχεὶ sow ἀτελοῦς. ἃ τταρέμεινεν 

αὐτοῖς Ἡρώδου ζῶντος. Quoc δὲ υἱὸς ixelvov πταραλαβὼν τὴν 
5 M 3 , ^ 3 3 355, 3 ^ 3 FwíÁe 3 , 

28 ἀρχὴν ὀλίγα ve xci ἐπ ολίγοις αὑτοὺς ἕπραξατο, -Ayoínmag μέν- 
΄ - 2 “ b , , 

τοι ye ὃ μέγας καὶ ὃ παῖς αὐτοῦ xal ὁμώνυμος καὶ σπτανυ ἐξετρύ- 
P] , 3 , ^ - , "À P 3 

χωσαν αὐτούς, ov μέντοι và τῆς ἐλευϑερίας κινεῖν ἠϑέλησαν. παρ 
τῷ - δ΄, 2 ' - , , 2 

ὧν Ῥωμαῖοι δεξάμενοι τὴν ἀρχὴν τοῦ uiv ἐλευϑέρου καὶ αὐτοὶ τη- 

PAMWELat 
1 mirum est Babylonii nomen hic non extare σὺν] σὺν ἱππεῦσι (svot 

i.ras. maiore M) AMELat ἱππεῦσι σὺν — πᾶσῆ cum equitibus quingentis 

et sagittarüs plurimis Lat 2 Ἐπλήϑη M. 3 Ἐτῇ] τὴν W Ἐδιαιτάσϑαι 

διαίτασ AMW 4 ἔἘσατουρνίνου ῬΑ 5 Οὐλαϑὰ] οὐαλαϑὰ W i. marg. yo (om. M) 

οὐάλαϑα AM balatha (palata cod. Amb.) Lat, cf. XV 10,3. — 6 τοπαρχίᾳ] τῇ ἐπαρ- 

χία E — * βοταναία E "ὡρίζετο — Τραχωνίτιδι] determinauerat enim eum 

in traconitide constituendum Lat αὕτη! E αὐτῶ P et ut uid. Lat αὐτὴν, 3» 

i.ras. corr. A αὐτὴ MW. — 8 *«váo9ei) καταϑέσϑαι M.— "ἀτελῆ — 10 παρα- 

σχόμενος) promittebat. itaque illam regionem sine tributis esse daturum, et 

liberos fore ab omnibus quae moris erant illius regionis habitatoribus exhibere, 

immunemque eius terram et nullis inlationibus obnoxiam praebiturum Lat 

Ἐῤπήγγελτο AM 9 ἁπασῶν ci εἰωϑυῖαι om. E Ἐἐγχατοικιεῖν antea lacuna 

indicata Dindorf 11 Ἐπισϑεὶσ W 12 Βαρϑύραν] βάϑυραν AM. βαϑυρὰν 

WE ϑαίλυγα (bethira cod. Amb.) Lat 14 *roic] τοὺσ W 15 διὰ ϑυσίασ 

WE 18 Ῥχαὶ ἱ. τᾶ8.. M 18 παρέμενεν WE [ζ[ὃ υἱὸς] δεύτεροσ AMWE, 

yo υἱὸσ ἐχείνου i. marg. A yg υἱδσ i. marg. M filius Lat — 20 ἐπ᾽ ὀλίγον AMWE 

paruo tempore Lat αὐτοὺς] E αὐτοῖσ codd. 21 "χαὶ (post avtov) eicit Cocceji 
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ροῦσιν τὴν ἀξίωσιν, ἐτιιβολαῖς δὲ τῶν φόρων εἰς τὸ τιάμτεαν ἐπτίεσαν 

αὐτούς. xal τάδε μὲν ἡ καιρὸς ἀχριβώσομαι τεροϊόντος τοῦ λόγου. 
3. Τελευτᾷ δὲ Ζάμαρις ὁ Βαβυλώνιος, ὃς ἐπὶ χτήσει τῆσδε 

τῆς χώρας Ἡρώδῃ τιροστιοιεῖται, ζήσας τε μετὰ ἀρετῆς xai παῖδας 
λειεόμενος ἀγαϑούς, ᾿Ιάχειμον μέν, ὃς ἀνδρείᾳ γενόμενος ἐτειφαγνὴς 
ἱχετεεύειν συνεχρότησε τὸ ὑφ᾽ αὑτῷ Βαβυλώνιον, καὶ ἴλη τῶνδε τῶν 
ἀνδρῶν ἐδορυφόρει τούσδε τοὺς βασιλέας. χαὶ Ἰάκειμος δὲ ἐν γήρᾳ 
τελευτῶν (Ὀίλιγεσεον τὸν υἱὸν χατέλιτεεν ἄνδρα χατὰ χεῖρας ἀγαϑὸν 
xal τὰ ἄλλα ἀρετῇ χρῆσϑαι τιαρ᾽ ὁντινοῦν ἀξιόλογον. διότειερ φιλία 
τε σπιιστὴ xal εὔνοια ἀσφαλὴς αὐτῷ πρὸς -yoiwmav γίνεται τὸν 
βασιλέα, στρατιάν τὲ ὑγόσην ὃ βασιλεὺς ; ἔτρεφεν οὗτος ἀσχῶν διε- 
τέλει xal Oz) ἐξοδεύειν δεήσειεν ἡγούμενος. 

4. Ἡρώδου δ᾽ ἐν οἷς εἶἴσεον ὄντος ἀφεώρα τὰ γεάντα "bodies 
εἰς ᾿ντίπατρον, «cq oig ὠφελήσειεν χυροῦν ovx ἀττήλλαχτο ἐξου- 

σίας ἐπιχεχωρηχότος τὲ τοῦ “τατρὸς ἐλτιίδιε εὐνοίας καὶ σιίστεως, 

καὶ περαιτέρω χτᾶσϑαι τὴν ἐγ αὐτοῖς ἐξουσίαν τολμηρὸς χαϑι- 
στάμενος διὰ τὸ ἄδηλος τῷ ττατρὶ εἶναι καχουργῶν κἀφ᾽ οἷς εἴ- 

zrELEV. τιιστότατος. ἣν τε ττᾶσιν φοβερὸς οὐχ οὕτως ἰσχύι τῆς ἐξου- 
σίας, ὡς τοῦ χαχοτρόπου τῷ πιρομηϑεῖ" μάλιστα δ᾽ αὐτὸν Φερώρας 

ἐϑεράσεευεν xal ἀντεϑερατιεύετο δεινῶς, τιάνυ τοῦ d yvuvavQov τίερι- 
στοιχίσαντος αὐτὸν χαὶ τὴν γυναικωνῖτιν συνισταμένου τὰ πιρὸς αὖ- 

τόν" ἐδεδούλωτο γὰρ Φερώρας γαμετῇ τὲ καὶ μητρὶ ταύτης xci 
ἀδελφῇ xal ταῦτα μισῶν τὰς ἀνθρώπους ὕβρει ϑυγατέρων αὐτοῦ 

$ 32 — bell. Iud. I 567. 

PAMWELatZonaras I p. 453. 

1 ἐἘἐπιβουλαῖσ W — *z&vnav À — ἐπήεσαν M — 2 *zal τάδε — λόγου 
om. W *rvaós] τὰ P Ἑὴ χαιρὸς] yo ὅπου καιρόσ ἐν ἄλλοισ δὲ καϑὸ 
καιρὸσ ἱ. marg. AM "ἀχριβόσομαι P — 3 0c] ὃν WE ἔχτίσει Α'ὀ 4 ἡρώδησ 
WE περιποιεῖται W ποιεῖται E. *re om. W μετ WE — 5 λιπόμενοσ 
Α λιπὼν E ἐάκχιμον (ι. i. ras. A) AME 6 τὸ — Βαβυλώνιον] τοὺσ ὑφ᾽ 
(ἀμφ᾽ E) αὑτῶ βαβυλωνίουσ WE equites babylonios qui sub illo fuerant Lat 
Ἐβαβυλώνειον P — *xol ἴλη — 1 βασιλέας] et heli quos rex afficiebat abunde 
muneribus Lat Ἐἴλη, ι ex gt corr. A εἰδὴ P 1 τούσδε om. E ἐάχιμοσ 
AME  *ói] μὲν AM, om. WE 8 φίλιππον ἄνδρα χεῖρασ ἀγαϑὸν χατέλιπεν 
τὸν (om. E) υἱὸν καὶ WE ἔχατέλειπεν P 9 χρήσασϑαι AMW ὁντιναοῦν 
W  10*ce om M 11608] τε W 120mgq A 181. marg. 111. Lat 
14 χαὶ ἐφ᾽ AMW ὠφελήσειε P?A?M, i. marg. yo ἐθελήσειε ἃ ἐθελήσειεν M 

16 χαὶ óc xal W περετέρω P — 17 zal ἐφ᾽ AMW — εἴπειεν] Hudson 
εἴποιεν (v eras. P) codd. 18 πᾶσι AME et ex corr. P — *iozz P 19 δὲ 
WE 20 ἐθεράπευε ME et ex corr. P ἔἘπεριστοιχήσαντο  Ρ 21 *yv- 
γναιχονείτιν P 23 τὰς] vovo E 

29 

30 

32 

33 

94 
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παρϑένων᾽ ἀλλ᾽ ὅμως ἠνείχετο, πράσσειν τε οὐδὲν ἣν δίχα τῶν 
γυναικῶν ἐχτεριωδευχυιῶν τὸν ἄνϑρωττον καὶ ἀλλήλαις εὐνοίᾳ συμ- 

ϑῦ πράσσειν τὰ γεάντα μὴ ἀττηλλαγμένων, ὥστε τεαντοίως ὃ ᾿ντέπα- 
τρος ὑπῆχτο αὐτὰς καὶ δι᾿ αὐτοῦ xol διὰ τῆς μητρός" ταὐτὸν γὰρ 
αἵδε αἵ τέσσαρες γυναῖχες ἔλεγον. xal Φερώρᾳ δὲ πρὸς ᾿:Αντίπα- 

ϑθτρον ἐπ᾽ οὐδαμινοῖς τισιν αἵ γνῶμαι διήλλασσον. ἀντίσπασμα δ᾽ 
ἣν αὐτοῖς βασιλέως ἡ ἀδελφὴ τιερισχοπτοῦσά τὲ ἐκ πλείονος τὰ 
πάντα χαὶ τὴν εὔνοιαν αὐτῶν ἐπὶ καχοῖς τοῖς Ἡρώδου πρασσομέ- 

ϑήνην εἰδυϊά τε xci μηνύειν οὐχ ἀποτετραμμένη. xai γνόντες ἐν 
ἀπεχϑείᾳ βασιλεῖ τὴν εὔνοιαν αὐτῶν οὖσαν ἐπινοοῦσιν ὥστε φανε- 
ρὰν μὲν μὴ εἶναι τὴν τερὸς ἀλλήλους αὐτῶν σύνοδον. μίσους δὲ καὶ 
λοιδοριῶν ἣ καιρὸς προσποίησιν, xci μάλιστα Ἡρώδου παρατυγχά- 
γοντος ἢ οἱ τιρὸς αὐτὸν ἀτταγγέλλειν ἔμελλον, χρυπττῶς δὲ τὰ τῆς 

38 εὐνοίας ὀχυρώτερα χαϑίστασϑαι. χαὶ ἔπρασσον οὕτως. ἐλάνθανεν 
δὲ τὴν Σαλώμην οὔτε πιερῶτον ἡ διάνοια αὐτῶν ἐπὶ τοιοῖσδε ὥρμη- 
μένων οὔτε ἐτεειδὴ * χρῆσθαι οὐκ ἀττήλλαχτο αὐτή" πάντα δὲ aví- 
χνευέν τε xal πρὸς τὸν ἀδελφὸν μειζόνως ἐχδεινοῦσα ἀπεσήμαινεν 
συνόδους τε κρυπτὰς xal σπεότους βουλευτήριά τε ἀφανῶς κατεσχευασ- 
μένα. ὧν μὴ ἐπ ὀλέϑρῳ τῷ ἐχείνου συντιϑεμένων xav σεεφανξ- 

39 ρῶσϑαι μὴ χεχωλῦσϑαι. νῦν δὲ τοὺς uiv ix τοῦ πιροὔπτου δια- 

φόρους xal τὰ σιάντα ἐπὶ βλάβῃ τῇ ἀλλήλων λέγοντας, εἰς δὲ τὸ 
ἀφανὲς τοῖς σπτολλοῖς τὴν εὔνοιαν ἀνατιϑεμένους καὶ δττότε ἀλλήλοις 
συμμονωϑεῖεν φίλια πράσσειν μὴ ἀτοηλλαγμένους, δμολογεῖν ττολε- 
μεῖν πρὸς οὃς λανϑάνειν χρώμενοι εὐνοίᾳ τῇ ἀλλήλων ἐσττουδάχοιεν. 

ἃ 35 — bell. Iud. I 569. 

—— - — - - - —— A —— € a: 

PAMELat Zonaras I p. 454. 

2 συνπράσσεν P Δαύὐταῖσ WE καὶ διὰ vo μητρόσ 1. ras. angustius 
scripta man. 2 ἃ 5 ze) om. WE  *ó& om. P 6 *ovómugvoio P διήλασ- 
cov E δ᾽ ἢν] δ᾽  ' βασιλέως ἡ ἀδελφή] ἡ (ἢ Δ) βασιλέωσ (ἢ β 1. ras. m. 2 A) 
ἀδελφὴ AMWE  *v' W 9 τε om. E. "ἀποτετραμμένην PW 10 *avro»] 
αὐτῶν ἐπὶ καχοῖσ toic ἡρώδου πρασσομένην W ἐπινοοῦσαν E 12 ἢ] coni. 
εἰ P οὗ (i. ras. A) AM εἰ WE Ἐπρὸσποιήσειν P 13 oi] εἰ τισ WE 
ἔμελλεν W ἔμελλε E τὰ] vào 'W 14 ἐχυρώτερα AMWE “ἔπρασσων 
P  idv9ave ME et ex corr. PA. 15 "ἐπὶ τοῖσδε Μ 16 *obre — αὐτή] 
neque tunc quando secretas machinationes construebant Lat Ἐχρῆσϑαι) τοῖσδε 

χρῆσϑαι AMWE αὕτη P ἀνίχνευέ ME et ex corr. PA. — 17 ἐχδείνουσα 
P ἐχδηλοῦσα MWE eti. marg. A Ἐάπεσήμενεν P 19 Ἐὼν] oc P — 20 *ói] 
uiv P — μὲν dx] ἐκ uiv coni. Ἐπρόπτου P — 21 *xc«l tà] χατὰ W 
δὲ om. E 23 Ἐσυμμονοϑεῖεν, víinale eras. P φιλία WE "μὴ s. m. 1 AM 

24 ἐσπουδάκεισαν E 
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xai ἡ uiv ταῦτ᾽ ἀνίχνευέν τὲ xai ἀχριβῶν τυγχάνουσα τῷ ἀδελφῷ 40 

ἀνέφερεν συνιέντι μὲν ἤδη τὰ πολλὰ καὶ δι᾿ ἑαυτοῦ, εἰς δὲ τὸ 

ϑαρσεῖν οὐ διαχενῆς ὑπονοῶν χαϑισταμένῳ διαβολαῖς τῆς ἀδελφῆς. 

χαὶ ἦν γὰρ μόριόν τι ᾿Ιουδαϊχὸν ἀνθρώπων ἐγ ἐξαχριβώσει μέγα ΑἹ 

φρονοῦν τοῦ “τατρίου xai νόμων οἷς χαίρει τὸ ϑεῖον τεροσποιου- 

μένων, οἷς ὑχεῆχτο ἡ γυναιχωνῖτις, Φαρισαῖοι χαλοῦνται, βασιλεῖ 

δυναμένῳ μάλιστα πράσσειν τιρομηϑεῖς x&x τοῦ προὔτιτου εἰς τὸ 

πολεμεῖν τὲ xal βλάπτειν ἐτεηρμένοι. παντὸς γοῦν τοῦ Ἰουδαϊκοῦ 12 

βεβαιώσαντος δι᾿ ὅρχων ἡ μὴν εὐνοήσειν Καίσαρι χαὶ τοῖς βασι- 

λέως τιράγμασιν, οἵδε οἱ ἄνδρες οὐχ ὦμοσαν ὄντες ὑττὲρ ἑξαχισχίλιοι, 

χαὶ αἰτοὺς βασιλέως ζημιώσαντος χρήμασιν ἡ Φερώρου γυνὴ τὴν 

ζημίαν ὑττὲρ αὐτῶν εἰσφέρει. οἱ δὲ ἀμειβόμενοι τὴν εὔνοιαν αὐ- 43 

τῆς, πρόγνωσιν δὲ ἐπειείστευντο ἐπιφοιτήσει τοῦ ϑεοῦ, τιρούλεγον, 

ὡς Ἡρώδῃ μὲν κατα:ταύσεως ἀρχῆς ὑπὸ ϑεοῦ ἐψηφισμένης αὐτῷ 

τε χαὶ γένει τῷ à. αὐτοῦ, τὴς δὲ βασιλείας εἴς τὲ ἐχείνην τεερίη- 

ξούσης xal Φερώραν τεαῖδάς τὲ oi εἶεν αὐτοῖς. χαὶ τάδε, οὐ γὰρ 44 

ἐλάνϑανεν τὴν Σαλώμην, ἐξάγγελτα βασιλεῖ ἦν, χαὶ ὅτι τῶν περὶ 

τὴν αὐλὴν διαφϑείροιέν τινας. xai βασιλεὺς τῶν τε Φαρισαίων 

τοὺς αἰτιωτάτους ἀναιρεῖ χαὶ Βαγώαν τὸν εὐνοῦχον Καρόν τέ τινα 

τῶν τότε προύχοντα ἀρετῇ τοῦ εὐπρεποῦς χαὶ παιδικὰ ὄντα αὐτοῦ. 

χτείγει δὲ xai πᾶν ὅ τι τοῦ οἰχείου συνειστήχει οἷς ὃ Φαρισαῖος 

PAMWELatZonaras I p. 454. " 

ι ταῦτα AMWE ἀκριβῶν --- ἀνέφερεν] et integre ad fratrem conue- 

1 Y Gv» ., 
niens cuncta deferebat Lat ἀχριβῶσ MW et ex corr. ἃ τυγχάνουσα ἃ 

συντυγχάνουσα Μὶ 2 Ἐεὶς δὲ — ὃ ἀδελφῆσ! sed ad audendum aliquid licet exci- 

tatus esset sororis accusationibus retardantem Lat ^ 3 ov διακενῆς! ov διακει- 

, » , *. € tx. L3 - 

μένησ W οὐ διακειμένω E et i. marg. AM ὑπονοῶν ὑπονοιῶν WE 

χαϑισταμένων AMWE 4 *zj» om. M ἰουδαϊχῶν AWE ἐπ᾽ ἀχριβώσει 

Ww 5 φρονούντων E τοῦ πατρίου καὶ νόμων] τοῦ πατρίου νόμου WE 

paternae legis Lat οἷς --- προσποιουμένων] et culturam diuinitatis simulan- 

tium Lat οἷς! αὐτοῖς Bekker χαίρειν W χαίρει — ὃ oic om. E 

προσποιούμενον A! περιποιουμένων M 6 oig om.  ἔγυναιχονείτισ P 

Ἐβασιλεῖ — 1 προμηϑεῖς! qui possent mazime regi non modicum afferre prae- 

sidium Lat Ἐβασιλεῖ! βασι W 1 δυναμένων AM δυνάμενοι WE πράσσειν] 

ἀντιπράσσειν WE 9 εὐνοήσειν] coni. εὐνοῆσαι PMWE εὖνο - occ Α 

10 ἘοΣ om. AM 12 *auouousvo. W 13 Ἐπρογνώσει P 19 Ἐάπ᾿᾽ ἐπ᾿ 

PAM ᾿αϊτῶΡ δὲ] τε W — 16 ἔπαῖδεσ W 11 ἐξαγγελτὰ codd. E 

18 διαφϑείρειέν ME βασιλέωσ P ὁ Bacsvo WE 19 *rove αἰωτάτουσ 

P *uW τινὰ om. AMWE 20 *zov] τὸν M rovrov ex τῶν corr, 

i. marg. yo τῶν, τότε προύχοντα ἀρετῆι A — *xol] καὶ πρὸσ M 21 *ovre- 

στήχει P 
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45 ἔλεγεν. ἦρτο δὲ ὃ Βαγώας ὕπ᾽ αὐτῶν ὡς πατήρ τε καὶ εὐεργέτης 
ὀνομασϑησόμενος τοῦ ἐπειικατασταϑησομένου προρρήσει βασιλέως" 
χατὰ χεῖρα yàg ἐχείνῳ τὰ πάντ᾽ εἶναι, τεαρέξοντος αὐτῷ γάμου τε 
ἰσχὺν xai τεαιδώσεως τέχνων γνησίων. 

40 III. i. Ἡρώδης δὲ κολάσας τῶν Φαρισαίων τοὺς ἐπὶ τοῖσδε 5 
ἐληλεγμένους συνέδριόν τὲ ποιεῖται τῶν φίλων xci κατηγορίαν τῆς 
Φερώρου γυναιχός, τήν τε ὕβριν τῶν παρϑένων τῇ τόλμῃ τῆς γυ- 
ναιχὸς ἀνατιϑεὶς xol ἔγχλημα ταύτην ἀτιμίαν αὐτῷ ποιούμενος, 

47 ὥστε ἀγωνοθετῶν στάσιν αὐτῷ πρὸς τὸν ἀδελφὸν πόλεμον ἐκ φύ- 
σεως αὐτοῖς καὶ λόγῳ καὶ δι ἔργων ὁπόσα δύναιτο, τήν τὲ διά- 1 
λυσιν τῆς ζημίας τῆς ὑπ αὐτοῦ ἐπιβληϑείσης τέλεσι διαφευχϑεί- 
σης τοῖς ἐχείνης, τῶν τε νῦν “πτεποραγμένων οὐδὲν ὅ τι οὐ μετ᾽ αὐτῆς. 

48 à»9^ ὧν, ὦ Φερώρα, καλῶς εἶχεν οὐ δεήσει οὐδὲ γνωμῶν εἰσηγή- 
σεως τῶν ἐμῶν αὐτοχέλευστον ἀττοττέμττεσθϑαι γυναῖχα ταύτην ὡς 
πολέμου τοῦ τιρός μέ σοι αἰτίαν ἐσομένην" xal νῦν, εἴπερ ἀντιποιῇ 1 
συγγενείας τῆς ἐμῆς, ἀτεείπασθϑαι τήνδε τὴν γαμετήν" μενεῖς γὰρ 

4 οὕτως ἀδελφός τε xol στέργειν ovx ἀττηλλαγμένος.“ Φερώρας δὲ 
χαέχεερ λόγων ἀρετῇ σιεριωϑούμενος οὔτε συγγενείας τῆς πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν ἔλεγε κινήσειν δίχαιον οὐδὲν οὔτε τῶν πρὸς τὴν γαμετὴν 
εὐνοιῶν, αἱρεῖσϑαί τε πρότερον ϑανεῖν ἢ ζῶν τολμᾶν ἀττεστε- 

50 ρῆσϑαι γυναιχὸς αὐτῷ χεχαρισμένης. Ἡρώδης δὲ Φερώρᾳ μὲν ὕτεερε- 
βάλλετο τὴν ἐπὶ τούτοις ὀργὴν καίπτερ ἀνήδονον τιμωρίαν εἶστπτε- 
χεραγμένος. ᾿ΑΤντιπιάτρῳ δὲ ἀττεῖτεε καὶ μητρὶ τῇ ἐχείνου Φερώρᾳ 
τε μὴ ὁμιλεῖν xol τῶν γυναικῶν φυλάσσεσϑαι τὸ εἰς ταὐτὸν συνε- 

S 46 — bell. Iud. I 571. 

PAMWELatZonaras I p. 455. 

1 *5oro P 3 τὰ πάντ᾽] x&vta W — 5i. marg. J11] Lat Ἐχωλά- 
cag P 6 Ἐσυνέδρειον Ρ 8 Ἐταύτην] τοσαύτην Bekker ταύτην τὴν coni. 
Ἑαὑτῶι ἃ αὐτοῦ Bekker 9. ὥστε — 10 δύναιτο] eo quod ei certaminum se- 
ditiones aduersus fratrem et bellum ea: illius ingenio ac uerbis operibusque con- 

: - Wm ἘΣΈ 
surgeret Lat ἀγονοθετῶν P ἀγωνοϑετεῖν WE ἀγωνοϑετων M, i. marg. yo 

ἀγωνοϑετεῖν A ἐχ φύσεως] ἐμφύλιον Hudson 10 αὐτῆς Ernesti λόγῳ] 

ed.pr. λόγων codd. ὅσα  δύνετο P 11 *vgc] ἧσ P — *óx' ex ἐπ 
corr. P Ἐἐπιβληϑήσησ τελέσει P διαφευχϑῆναι (post φ eras. 1 litt. A) 
AMWE 13 οὖ E, om. codd. εἶχεν] ἔχειν AMWE, i. marg. yo (om. M) 
εἶχεν AM *ov δεήσει οὐδὲ] οὐδὲ δεήσει Dindorf 14 *evcoxéAsvarov δ᾽ 

coni. 15 πρὸσ ἐμὲ E, fort. recte σοι om. E ἀντιποιηῖ, ἡ i. ras. À 
16 "ἀπείπασϑε P μενεῖς] μένεισ uiv P 11 ἀδελφὸς] ἐμὸσ ἀδελφόσ WE 
19 "ἔλεγεν τῶν] τὴν E. 20 εὔνοιαν E ϑανεῖν) E ϑανεῖσϑαι codd, 

23 δὲ] τε WE Ἐμητρὶ τῇ μητρὶ Μ 24 εἰς ταὐτὸν] E εἰσ αὐτὸν codd, 
tt , , LJ * 

in unum Lat Ἐσυνεσόμενον M. yo συνεισόμενον in marg. A, conuentrent Lat 
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, 3 € , , , T * ^ , - 

σόμενον. οἱ δ᾽ ὡμολόγουν μέν, συνήεσαν δὲ ἡ καιρὸς xal συνεχώ- 51 
, AT Hj γ ΄ 4 ς 5 “ ^ 

ualov (Φερώρας καὶ Jrvrímarooc. ἐφοίτα δὲ λόγος ὁμιλεῖν xai 
᾿Αντιπιάτρῳ τὴν Φερώρου γυναῖχα συμπρασσούσης αὐτοῖς τὰ εἰς 

' , - 2 , , 

τὴν σύνοδον τῆς Ἵντιττάτρου μητρός. 
2. Ὑφορώμενος δὲ τὸν πιατέρα xai δεδιώς, μὴ εἰς τσιλεῖον Ὁ2 

χεροχωροίη τὰ τοῦ μίσους ἐπ᾿ αὐτῷ, γράφει zo0c τοὺς ἐν Ῥώμῃ 
φίλους κελεύων ἐπιστέλλειν Ἡρώδῃ ττέμτεειν ἡ τάχος ᾿ΑἸντίχεατρον 
ὡς Καίσαρα. οὗ γενομένου ἔπεμτιεν Ἡρώδης ᾿Αντίπατρον δῶρα ὃ3 

, " , E d Xewe Lc ? 
συμιτέμιψψας ἀξιολογώτατα xal διαϑήκην, ἐν 5j μετ᾽ αὐτὸν ᾿“ντίσεα- 

, lu: ^ , ^ ^ , ^ 

vQov ἀπεδείχνυε βασιλέα. ἢ φϑάντος τελευτῆσαι Ἡρώδην τὸν £x 
τῆς τοῦ ἀρχιερέως ϑυγατρὸς υἱὸν αὐτῷ γεγενημένον. συνεξορμᾷ δ᾽ 54 
᾿Αντιτεάτρῳ χαὶ Σύλλαιος ὁ Loo μηδὲν ὧν τεροσέταξε Καῖσαρ δια- 
aempayuévog, χαὶ ᾿Αντέτεατρος αὐτοῦ χατηγορεῖ ἐπὶ Καίσαρος περὶ 
ὧν τιρότερον NixóAÀaoc. χατηγορεῖτο δὲ xci ὑττὸ ᾿4ρέτα Σύλλαιος, 
ὡς πολλοὺς ἀτιεχτογνὼς τῶν ἐν Πέτρᾳ ἀξιολόγων ztagà γνώμην τὴν 
αὐτοῦ xci μάλιστα Σόαιμον ἄνδρα τῇ ἐς πάντα ἀρετῇ τιμᾶσϑαι 
δικαιότατον, ἀνῃρηκέναι δὲ χαὶ Φάβατον Καίσαρος doin. xai δῦ 
Σύλλαιος αἰτίαν εἶχεν ἐκ τοιῶνδε ἐγχλημάτων" Κόρινϑος ἣν Ἡρώ-᾿ 
δου σωματοφύλαξ τοῦ βασιλέως μάλιστα τιιστευόμενος b; αὐτοῦ. 

τοῦτον :εείϑει Σύλλαιος ἐπὶ χρήμασι μεγάλοις Ἡρώδην ἀτπιοχτεῖναι, 
xal ὑπέσχετο. μαϑὼν οὖν Φάβατος Συλλαίου σπιρὸς αὐτὸν εἰρηχό- 

τος διηγεῖται πιρὸς τὸν βασιλέα. ὃ δὲ τόν τε Κόρινϑον βασανίζει 56 
συλλαβὼν xal πάντα ἀνάπυστα ἣν αὐτῷ. συλλαμβάνει δὲ xal δευ- 
τέρους “ἥραβας καταγορεύσει τῇ Κορίνϑου πειϑόμενος τὸν μὲν φύ- 
λαρχον ὄντα τὸν δὲ Συλλαίου φίλον. oi καὐτοί, βασανίζει γὰρ αὐτοὺς 51 
ὃ βασιλεύς, ὡμολόγουν ὅτι σταρεῖεν ἐξοτρύνοντες μὴ μαλαχίζεσϑαι 

5:52. — hell: Ind. 1 573. 

PAMWELatZonaras I p. 455. 
2 Ἐλόγος] ὃ Aóyoo καὶ ὁμιλεῖν tr. E, fort. recte — 3 cvvzQcocov- 

gno P 5i. marg. V Lat ἔπλέον ΔΜ. 6 προχωροίη] Dindorf προχωροῖεν 
codd. χωροῖεν E — *év] ἐν vj W . 8 *óc — ᾿Αντίπατρον om. PLat ὡς] 

eG 
πρὸσ M 9 συνεχπέμψασ AMWE — 10 ἐπεδείχνυε E ἢ φϑάντος τελευτῆσα! 
φϑάσαντοσ δὲ τελευτᾶν AMWE 11 υἱὸν om.,E γεγεννημένον AME 
Ἐσυνεξώρμα AM δὲ WE 12 συλαῖοσ E προσέταξεν W 13 Ἐχατηγό- 
ρει Μ 14 χατηγορεῖται ἘΞ συλαῖοσ E. 15 ἀπεχτονὼς vov] ἀπέχτεινεν WE 

16 Σόασιμον] σόνδον PALat σόεμον MWE bell.Iud. et i. marg. αὶ 17 *ó- 
χαιώτατον P — *fabatonem Lat 18 συλλαῖοσ A! συλαῖοσ E — *5»] δ᾽ ἣν P 
20 συλαῖοσ E 21 συλαίου E. 22 τόν τε om. WE 23 *avczuote W — *ósvié- 
θους] secundos Lat δύο ed. pr. δύο ἑτέρους ex bell. Iud. Hudson 24 πειϑόμενος] 
Hudson confessioni credens Lat πυϑόμενοσ codd. 28 συλαίου Ὲ καὶ αὐτοὶ WE 
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Κόρινϑον xal εἴ που δεήσειεν xol συγχειρουργήσοντες αὐτῷ τὸν 
φόνον. xai Σατορνῖνος δηλώσεως αὐτῷ τ:τάντων ὑπὸ Ἡρώδου γε- 
γομένης εἰς Ῥώμην ἐξέτεεμψψνεν αὐτούς. 

58 3. Φερώραν δὲ ἰσχυρῶς ἐμμένοντα εὐνοίᾳ τῆς γυναιχὸς ἀνα- 
χωρεῖν εἰς τὴν αὑτοῦ Ἡρώδης κελεύει. ὃ δὲ ἀσμένως ἐπὶ τὴν τε- 
τραρχίαν ἀπῆρεν. πολλὰ ὀμόσας οὐ πρότερον ἕξειν ἢ πύϑοιτο 
Ἡρώδην τετελευτηχότα. ὥστε xol νοσήσαντος τοῦ βασιλέως ἀξιω- 
ϑεὶς «ew ἐπί τινων πίστεσιν ἐντολῶν, εἰ μέλλοι τελευτᾶν, οὐχ ὑπή- 

ὅθ χουσεν ἐπὶ τιμῇ τοῦ ὅρχου. ov μὴν Ἡρώδης γε μιμεῖται τὸ ἐπὶ 
τοιοῖσδε ἐχείνου γνώμην προαποφηνάμενον ἣν ἔχει. ἀλλ᾽ ἧχεν ὡς 
τὸν Φερώραν. ἐπειδὴ ὕστερον ἄρχεται γοσεῖν, xoi μεταχλήσεως αὐτῷ 
μὴ γενομένης, ϑανόντα δὲ περιστείλας ἐτεὶ Ἱεροσολύμων ἀγόμενος 

θὺ ταφῆς ἠξίου καὶ πιένϑος μέγα ἐπι αὐτῷ προέϑετο. τοῦτο 4ντιπά- 
τρῳ καίτοι γε ἐπὶ Ρώμης πειτλευχότε καχῶν ἐγένετο ἀρχὴ τῆς ἀδελ- 
qoxvovíag αὐτὸν τινυμένου ϑεοῦ. διηγήσομαι δὲ τὸν πάντα scegli 1 
αὐτοῦ λόγον παράδειγμα τῷ ἀνϑρωπείῳ γενησόμενον τοῦ ἀρετῇ 
“πτολιτεύσοντος émi τᾶσιν. 

61 IV. 1. Ἐπειδὴ Φερώρας τελευτᾷ ταφνίται ἐγεγόνεισαν αὐτοῦ 
ἀττελεύϑεροι δύο τῶν Φερώρᾳ τιμίων οὗτοι τιροσελϑόντες Ἡρώδῃ 
ἠξίουν μὴ ἀνεχδίχητον χαταλιττεῖν τοῦ ἀδελφοῦ τὸν νεχρόν, ἀλλὰ 

62 ζήτησιν ττοιεῖσϑαι τῆς ἀλόγου τε xal δυστυχοῦς μεταστάσεως. τοῦ 
δ᾽ ἐπιστραφέντος τοῖς λόγοις, πιστὰ γὰρ ἐδόχει, δειτενῆσαι μὲν 
αὐτὸν ἔλεγον “πταρὰ τῇ γυναιχὶ τῇ τιροτέρᾳ τῆς νόσου, φάρμαχον δὲ 
περοσχομισϑὲν ἐν βρώματι μὴ πρότερον εἰωϑότι ἐμφαγόντα ὑπὸ 
τούτου τελευτῆσαι" χομιστὸν μέντοι γενέσϑαι τὸ φάρμαχον ὑττὸ 3» 

$ 58 — bell. Iud. I 519. 

PAMWELat Zonaras I p. 455. 
2 Ἐσατουρνῖνοσ PA! — 3 Ἐἐξέπεμπεν W — 5 αὐτοῦ codd. E — 6 *5&eo] 

reuerti Lat, h. e. ἀνήξειν S πιστεύσεσιν AMWE εἰ Hudson si Lat ἡ P 
3 ri PE LP οι » ^^ ^ - - ' 5 

ἡ AM ov  μΜκεέλλοι μέλλει M ἡμελλεν 9. *éni τῇ τιμῇ W — c0] coni. 
τὴν codd. 10 προαποφηνάμενον] προαφηρημένοσ W 11 "ἐπειδὴ] ἱ. marg. 
γρ (om.M) ἐπεὶ δὲ AM 12 δὲ] E, om. codd. 18 τοῦτο] τοῦτό ye Ρ 15 τει- 

v , , - " - * ) 

vvu£vov P τινυμένου A τιννυμένου MWE τοῦ 9:00 ΝΕ 16 ανϑρωπίνω W 

γενησόμενον) γένει ἐσόμενον AMW et ut uid. Lat, in quo generi /wmano per- 
mansurum 11 πολιτεύσοντος coni. πολίτευσαντοσ P πολιτεύεσϑαι AMW 
18. 1, marg. V/ Lat c E ἐπειδὴ] ἐπειδὴ γὰρ E "ἐπειδὴ --- αὐτοῦ! ferora igi- 
tur mortuo humatoque celebritate magnifica Lat Ἐταφνίται ταφνῆται W ταφαί 

τε ex Lat. Hudson αὐτῶ WE 19 τῶν] vo P *ovro. om. Lat Hudson 

20 Ἐχαταλειπεῖν P 22 uiv] uiv γὰρ WE — 23 προτεραία E δὲϊ τε WE 
24 προχομισϑὲν P et ex corr. ΕΒ 25 post Ἐμέντοι ras. 2 litt. A 
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γυναιχὸς ix τῆς “Τραβίας λόγῳ μὲν ἐτεὶ προσποιήσεσιν ἐρώτων, 
φίλερον γὰρ δὴ ὄνομα αὐτῷ εἶναι, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς él τῇ Φερώρου 

τελευτῖ. φαρμαχιστόταται δέ εἰσι γυναιχῶν αἵ ἐκ τῆς Moafíag: 

ἡ δὲ ταῦτα ἐπεχάλουν xal τῆς Συλλαίου ἐρωμένης ἐν ταῖς μάλιστα 
ὡμολόγητο εἶναι φίλη, ττείσουσαί τὲ αὐτὴν ἐπὶ τιράσει τοῦ φαρ- 
μάχου εἰς τοὺς τόπους ἐληλύϑεσαν 5 τὲ μήτηρ τῆς τοῦ Φερώροι 
γυναιχὸς xci ἡ ἀδελφὴ xal ἐτιανῆχον αὐτὴν ἀγόμεναι τοῦ δείτενου 
γερότερον ἡμέρᾳ μιᾷ. ὑπὸ τούτων ὁ βασιλεὺς τῶν λόγων τεαροξυν- 
ϑεὶς δούλας τε ἐβασάνιζε τῶν γυναιχῶν χαί τινας xci ἐλευϑέρας, 
xal ὄντος ἀφανοῖς τοῦ πράγματος διὰ τὸ μηδεμέαν ἐξειτεεῖν τελευ- 

ταία τις περιουσῶν αὐτῆς τῶν ἀλγηδόνων ἄλλο μὲν ἔφη οὐδέν, ϑεὸν 
δ᾽ ἐπιχαλεῖσϑαι τοιαῖσδε αἰχίαις δώσειν περιβαλεῖν τὴν vrina 
τρου μητέρα χαχῶν τῶν ἐπεχόντων αἰτίαν τεᾶσιν γενομένην. ταῦτα 

εἰς ἐπίστασιν Ἡρώδην ἄγει. χαὶ τὰ πιάντα βασάνοις τῶν γυναιχῶν 
ἀνάπυστα ἦν. οἵ τε χῶμοι χαὶ χρυτιταὶ σύνοδοι χαὶ δὴ xci λόγων 
mgóc μόνον τὸν υἱὸν εἰρημένων ἐ ἐξοίσεις πρὸς τὰς Φερώρου γυναῖς 
xag* ἦν δὲ ταλάντων ἑχατὸν δωρεὰς ἐχειχρύτιτεσϑαι φράζειν πρὸς 
cori τῷ «Ἵντιττάτρῳ χέλευσις ὑττὸ τοῦ ττατρός" μῖσός τε πιρὸς 
τὸν “τατέρα xal oÀoqvonol τιρὸς τὴν μητέρα, ὡς ἐπὶ μήκιστον τοῦ 
σεατρὺς βιοῦν ἐξηγμένου xai αὐτῷ μηδὲν ἐλάσσονος τοῦ γήρως ἐπι- 
χειμένου, ὡς μηδ᾽ ἂν ἐλθοῦσαν τὴν βασιλείαν ὁμοίως εὐφρᾶναί 
zOt' αὐτόν" :“ταρατρέφεσϑαί τε στολλοὺς ἐπεὶ τῇ βασιλείᾳ xol ἀδελ- 
φοὺς xai ἀδελφῶν τταῖδας οὐδαμῶς ἀδεὴ τὴν ἐλπίδα τταρεχομένους 
τἀσφαλοῦς" xal γὰρ δὴ xal νῦν, εἴ τι τεάσχειν, αὐτὸν ἀδελφῷ μαλ- 
λον ἢ παιδὶ τῷ αὐτοῦ χελεύειν τὴν ἀρχὴν δέδοσϑαι. ὠμότητά τὲ 
χπολλὴν κατηγόρει τοῦ βασιλέως χαὶ τὰς σφαγὰς τῶν υἱέων. φόβῳ 

τε μὴ xal αὐτῶν ἅτττοιτο ἤδη τὸν μὲν ἐπὶ Ρώμης ἄρασϑαι τέχνην 
ἐπινοῆσαι. Φερώραν δὲ irl τῆς αὐτοῦ τετραρχίας. 

2. Ταῦτα συνῇδεν γὰρ τοῖς λόγοις τῆς ἀδελφῆς. καὶ πτολὺ 

$ 02 — bell. Iud. I 583. 

PAMWELatZonaras I p. 456. 

4 δὲ] δ᾽ E συλαίου E — 5 Ἑαὐτὴν] αὐτῆ, i. marg. rasura A αὐτῇ M 
6 ἐληλύϑεισαν AME τοῦ om. WE — 9 zai (ante ἐλευϑ.) om. AMWE — 10 ὅτε- 
Agvrta( W 11 αὐτῇ WE 12 δ᾽ οι. Ρ δὲ WE ἐπεχαλεῖτο E δώσειν 
om. E 15 Ἑανάπιστα W χαὶ] καὶ αἱ WE 16 μόνων τῶν υἱῶν E 

Ἐξἐρημένων om. 11 Ἐδωρεὰ ΑΜ δωρεὰν Hudson οἵ, bell. 8 ὅ89 δοῦναι 
γοῦν αὐτῷ πρῴην ἑκατὸν τάλαντα ἐπὶ τῷ μὴ διαλέγεσϑαι Φερώρᾳ, unde ἐπὶ 
τῷ μὴ ante φράζειν add. Hudson 20 ἔβιοῦ»] βιοῦ ed. pr. "αὐτοῦ Ὗ 
Ἐγήρουσ W 21 ἂν om. WE 28 Ἐπαρεχομένου PAM 234 πάσχει coni. 
αὐτὸν] αὐτὸν συμβαίί E 2328 δ᾽ WE — 29 συνῇδεν γὰρ] δὲ συνῆδε E 

Iosephus IV. 6 

63 

64 

65 

66 

68 
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τοῦ μὴ ἀπιστίαν ἔτι ὑττοπτεύεσϑαι συνῆγεν αὐτοῖς. ὃ βασιλεὺς χρα- 
τυνάμενος ἐπὶ χαχίᾳ τῇ «Αντιπάτρου τὴν [gw τὴν μητέρα αὐτοῦ 
πάντα τὸν περὶ αὐτὴν χόσμον ταλάντων πολλῶν ὄντα ἀφελόμενος 
ἔπειτα αὐτὴν ἀττοττέμττεται xal ταῖς Φερώρου γυναιξὶν φιλέαν ἐστεεί-- 
σατο. μάλιστα δ᾽ ἐξώτρυνεν εἰς ὀργὴν χατὰ τοῦ παιδὸς τὸν βασι- 
λέα Σαμαρείτης ἀνὴρ ᾿4Τντίπτατρος ἐπιτροπεύων τὸν υἱὸν τοῦ βασι- 
λέως ᾿Αντίπατρον. ἄλλα τε αὐτοῦ ἐν ταῖς βασάνοις χατειτεὼν καὶ 
ὅτι “πταρασχευασάμενος φάρμαχον ϑανάσιμον δοίη Φερώρᾳ κελεύσας 
παρὰ τὴν ἀποδημίαν αὐτοῦ, ἵν᾿ ὡς σιλεῖστον ἀφεστήχοι τῶν ἐν 
τοιούτοις ὑττοτοττασμῶν, τῷ πατρὶ δοῦναι. xal χομίσαι μὲν .dyzí- 
φιλον ἐξ Alyóénvov τὸ φάρμαχον ἕνα τῶν ᾿Αντιπτάτρου φίλων, στα- 
λῆναι δὲ ὡς Φερώραν διὰ Θευδίωνος μητρὸς ᾿ντιτεάτρου ἀδελφοῦ 
τοῦ βασιλέως σπταιδός, xal οὕτως ἐλϑεῖν τὸ φάρμαχον εἰς τὴν γυ- 
γαῖχα τὴν Φερώρου δόντος φυλάσσειν τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. ἡ δὲ 
ὡμολόγει μὲν ἀναχρίναντος τοῦ βασιλέως, χαὶ δραμοῦσα ὡς χομί- 
σειὲν δίπτει χατὰ τέγους ἑαυτήν, ov μὴν τελευτᾷ ἐπὶ πόδας τῆς 
πτώσεως γενομένης. χαὶ οὕτως ἐπεὶ ἀνεχτήσατο αὐτὴν ἄδειάν τὲ 
αὐτῇ ὑπισχνούμενος χαὶ τοῖς οἰχείοις μηδὲν ἐπε ἀφανισμῷ τἀληϑοῦς 
τρεπομένῃ, τρίψειν γε μὴν κακοῖς τοῖς ὑστάτοις ἀγνωμονεῖν σεροϑε- 
μένην, ὑτεισχνεῖται χαὶ -ὦμοσεν D μὴν ἐρεῖν τὰ “τάντα ὃν ἐπράχϑη 
τρόπον, λέγουσα μὲν, ὡς ἔφασαν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀληϑῆ 
τὰ ττάντα. »πεκόμισται γὰρ ἐκ τῆς "Aiyónvov τὸ φάρμακον bm 
᾿Αντιφίλου, ἀδελφὸς δ᾽ ἐχείνῳ ἰατρὸς ὧν ἐπόρισεν, καὶ Θευδίωνος ὡς 

ἡμᾶς €—€— ἐφύλασσον αὐτὴ" zagà Φερώρου λαβοῦσα ἐπὶ σὲ 

ξ 68 — m Iud. I 590. 

PAMWELat Zonaras I p. 456. 

1 ἔἜσυνῇρεν αὐταῖς Hudson συνῆδεν αὐτοῖς Cocceji ὃ] ὃ δὲ Ε — 2 τῇ] vov 
W Aog] coni. δόσιν (o0 ex o corr. Δ) PAM contradere Lat δωρίδα WE et 

i marg. AM, idem bell lud. 8 4 4 *Zmsz/coe«vo W — 5 i. marg. VII Lat δὲ 
W 8 .παρασχευασάμενον Ε 9 *Ty' — 10 oxoronaouov] cum iam spatium ali- 

quanti lemporis cucurrisset, ubi ratio prouocaret Lat — * óc πλεῖστον] ὥσπερ P 

ἐν τοιούτοις] £v vovroia W τοιούτων E ἐπὶ τοιούτοις coni. 13 *rob --- παι- 

δός om. Lat — *q«ouexov, ov i. ras. W 15 *ópauovoa] δραμοῦσα λαβοῦσα 
W 16 κατὰ τοῦ τέγουσ E αὐτὴν W [11 Ἐανεχτήσαντο W —— *abtgv 
P 19 ἔτρεπομένην AM τρίψειν] Dindorf τρέψειν codd. E περιέψειν 
Naber 20 "ἐρήσειν W 21 *i£yovo« — 22 φάρμαχον) ad haec illa dicebat 
iuxta atque ab aliis dictum fuerat et omnia uera fuisse nuntiata firmabat: alla- 
tum esse uenenum ex aegypto Lat ἔφαϊσαν, σαν i. ras. corr. ex μὲν uid, P 
ἔφασαν uiv E Ἐπολλοὶ om. P 22 χεχόμισται] χκεχόμισται τε (τε 8. P) 
PAME ἐχομίσ' 9η W 23 δὲ AME re W ἐχείνου E. 24 ἐφύλασσον) E! 
et ut uid. Lat ἐφύλασσεν codd. et ex corr. E φερώρου, ov ex « corr. E 
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ἡτοιμασμένον ὑτιὸ ᾿Αντειπάτρου. ἐπεὶ οὖν ἐνόσει Φερώρας καὶ 
ἐϑεράπευες αὐτὸν ἀφιχόμενος, ὁρῶν σου τὴν εὔνοιαν, ἡ περὶ αὐ- 
τὸν ἐχρῶ, ἐπεχλάσϑη τὲ τῇ διανοίᾳ καὶ μεταχαλέσας ME, s ὦ γύναι, 
φησίν, γεεριώδευσέ μὲ Ἄντίσατρος óc πατρὶ μὲν τῷ αὐτοῦ, ἀδελφῷ 

δὲ τῷ Cun, ϑανάσιμόν τὲ γνώμην συνϑεὶς χαὶ φάρμαχον ᾧ διαχο- 

γήσοιτο αὐτῇ 7081 τορισμένος. νῦν οὖν, ἐπειδὴ ὅ τὲ ἀδελφὸς οὐδὲν 
ἀρετῇ γερότερον ἡ ἐχρῆτο περὶ ἐμοῦ ὑφαιρῶν crat ἐμέ τε ἐλτεὶς 
οὐχ εἰς μαχρὰν ἀπέσεσϑαι τοῦ βίου, φέρε μὴ γνώμῃ ἀδελφοχτόνῳ 

ἀποτισοίμην προπάτορας τοὺς ἐμαυτοῦ, τὸ φάρμαχον χαίειν vt 
ἐμοῦ βλέποντος, χομίσασά τε οὐδὲν εἰς ἀναβολὰς γράσσειν τοῦ ἀν- 
δρὸς τὰς ἐπειστολάς.“ χαὶ τὸ μὲν τελεῖστον χαύσασαν τοῦ φαρμάχου 

τυχεῖν, ὑττολιτιέσϑαι δὲ ὀλίγον, ἵνα εἰ Φερώρου μεταστάντος :τεριέ- 
ποι χαχῶς αὐτὴν ὃ βασιλεύς, μεϑίσταιτο αὐτῷ διάδρασιν ztoLov- 
μένη τῶν ἀναγχῶν. ταῦτα εἰτεοῦσα τό τε φάρμαχον xai τὴν πυξίδα 
tlg τὸ μέσον τταρῆγεν. xoi ἀδελφὸς δὲ ᾿Αντιφίλου ἕτερος xal μή- 
τὴρ αὐτοῦ ἀνάγχαις τε χαὶ βασάνων σφοδρότητι ταὐτὰ ἔλεγον xal 
ἐγνώριζον τὴν πυξίδα. κατηγορεῖτο δὲ xol τοῦ ἀρχιερέως ἡ ϑυγά- 
vno, γυνὴ δὲ τοῦ βασιλέως, ὡς πάντων ἵστωρ τούτων γενομένη 
χρύπτειν προϑυμηϑεῖσα αὐτά. καὶ διὰ τάδε Ἡρώδης ἐχείνην τὲ 
ἐξέβαλεν καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐξήλειψε τῶν διαϑηκῶν εἰς ὃ βασι- 
λεύσοι μενουσῶν, χαὶ τὸν πενϑερὸν τὴν ἀρχιερωσύνην ἀφείλετο Σί- 
μωνα τὸν τοῦ Βοηϑοῦ, καϑίσταται δὲ ἩΠατϑίαν τὸν Θεοφίλου Ἵε- 

θοσολυμίτην γένος. 
3. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ Βάϑυλλος ἐκ Ῥώμης ἀτεελεύϑερος 4ντι- 

ὃ 74 — bell. Iud. I 595. 

PAMWELatZonaras I p. 457. 
τι ὑπ’ WE Ἐύπ᾽ αντιπάτρου ἡτοιμασμένον tr. W 2 Ἐἐϑεράπευσεν 

OW Ἐΐ ἦν W 4 Ἐπεριώδευσέ με] περιώδευσαιμεν Ρ *écvtov W 
5 τῶ ἐμῶ AMW duo ἘΞ Ἐὼ] ὃ P!A'W "διακονίσοιτο Μ 1 ἡ (ἢ W) πρό- 
τερον tr. WE περὶ ἐμὲ E fort. recte — *óqsgov P ἐμοὶ E — 9 *&mo- 
τισοίμην — ἐμαυτοῦ! ad nostros progenitores abierin Lat ἀποτισαίμην W 

Ἐπροπάτοροσ W τε om. E 10 Ἐχομίσασάώ τε] κομίσατε W — *cov 

ἀνδρὸς τὰς ἐπιστολάς] epistolam — antipatri Lat 11 ἐπιστολάς] ἐντολάσ 
AMWE 12 ὑπολείπεσϑαι PWE — ἵπεριέποι] περισποῖ W 18 *zexoo ex 
χαλῶσ corr. P αὐτὸν E ἔμεϑίστετο P χαϑίσταται  ἕαὐτῷ om. W 
Ἐδιάδρασιν, v i. ras. Α 15 *ói] τε Ρ 16 ταῦτα W 18 *rovvov ἵστωρ 
ir. W — 19 τε post χρύπτειν add. E τὲ ἐχείνην tr. M 20 "ἐξήλεψε P 
*eig ὃ — 21 μενουσῶν] in ceteris permanente Lat sig τὸ βασιλεῦσαι μεμνη- 
μένων ἐχείνου Zon *0] &o 251 μενουσῶν) μετ αὐτόν (τ suppl, αὐτ΄ 
ἱ. ras. maiore A) AMWE "ἀφείλατο P 22 χαϑίστη (^u A) AM χαϑιστᾶ 
WE τὸν] τὸν τοῦ E τὸν τὸν W 23 τὸ γένοσ E γένει W 24 βά- 
ϑυλοσ E 
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zt&rgov ztagry xol βασανισϑεὶς εὑρίσχεται φάρμαχον χομίζων δώσειν 
τὲ τῇ ἑαυτοῦ μητρὶ χαὶ Φερώρᾳ, ὡς εἰ τὸ πρότερον μὴ ἅπτοιτο 
τοῦ βασιλέως, τούτῳ γοῦν μεταχειρίζοιντο αὐτόν. ἀφίκετο δὲ γράμ- 
uere παρὰ τῶν ἐν Ῥώμῃ φίλων τῷ Ἡρώδῃ γνώμῃ χαὶ ὑτεαγορεύσει 
᾿Αντιπάτρου ἐπὶ χατηγορίᾳ «Τρχελάου xol Φιλίππου συχγχείμενα, 
ὡς δῆϑεν διαβάλλοιέν ve τὸν πατέρα ἐπὶ σφαγῇ τῶν περὶ ᾿4ρι- 
στόβουλον xci ᾿41λέξανδρον, δι᾿ οἴχτου δὲ xal αὑτοὺς λαμβάνοιεν" 
ἤδη γὰρ καὶ ἐχαλοῦντο ὑπὸ τοῦ πατρός. οὐχ ὡς ἐφ᾽ ἕτέροις, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τοῖς χἀχείνους σπιροσαπολωλεχύσι χαταχλήσεως αὐτῶν γινο- 
μένης. ταῦτα δὲ μεγάλων μισϑῶν οἱ φίλοι τῷ ᾿ἡντιπτάτρῳ συνέ- 
πρασσον. γράφει δὲ καὐτὸς ᾿4ντίπτατρος τῷ πατρὶ περὶ αὐτῶν 
ἐπὶ μεγίσταις τῶν αἰτιῶν καὶ πταντελὲς ἀπαλλάσσειν φάσχων τὰ 
μειράχια, τῶν δὲ τῇ ἡλικίᾳ τὴν ἀνάϑεσιν “τοιούμενος. αὐτὸς δὲ 
τὰ ττερὶ Σύλλαιον ἠγωνίζετο καὶ θεραπεία τῶν πρώτων ἀνδρῶν 
ἐγεγόνει χόσμος τε ἀξιοτερεττὴς ταλάντων ἐώνητο διαχοσίων. ϑαυ- 
μάσειε δ᾽ ἂν τις. ὅτι τοσούτων ἐν Ιουδαίᾳ xav! αὐτοῦ χεχινημένων 
μησὶ πρότερον ἑπτὰ οὐδὲν αὐτῷ δῆλον γένοιτο" αἴτιον δ᾽ ἣν d τε 
ἀχρίβεια xci φυλαχὴ τῶν ὁδῶν xal μῖσος τῶν ἀνϑρώπων τὰ πρὸς 
᾿Αγτίπατρον" οὐδεὶς γὰρ ἦν, ὃς προϑύμως χινδύνῳ τῷ αὐτοῦ πο- 
ριστὴς vOv ἐχείνου ἀσφαλειῶν χαϑίστατο. 

γ.1- Ἡρώδης δὲ "Ἀντιπάτρου γεγραφότος πρὸς αὐτόν, ὡς 
τὰ πάντα ἡ xov διαπεπραγμένος ἥξοι ἐν τάχει, ἐπιχρυψάμενος 
τὴν ὀργὴν ἀντετετίϑει, κελεύων μὴ ἀπιέναι της εἰς τὴν ὅδδὸν, μὴ 

$ 79 — bell. Iud. I 601. 

PAMWELatZonaras I p. 45$. 
1 Ἐχομίζειν δώσων Naber 2 τῇ τε tr. E αὐτοῦ WE 3 *rovto 

W 3 ἀφίχετο) ed. pr. ex Lat ἀφίκοιτο codd. E adportabat Lat ὃ διαβά- 
λοιέν E 7 αὐτοὺσ codd. E S8 ἤδη γὰρ] ἡρώδη W ἤδη δὲ E ἐχαλοῦντο) 
χαλεῖσϑαι E 9 τοῖς] to AMWE προσαπολελωχόσι P προσαπολωλέναι 
AMWE et ut uid. Lat χαταχλήσεωςϊ τὴῆσ χλήσεωσ AMWE Ἐαὐτῶ AM 
10 *ueycAov μισϑῶν om. W — 11 χαὶ αὐτὸσ ME et ex corr. A αὐτὸσ W — 12 Ἐἐπὶ 
μὲν ταῖς μεγίσταις coni. παντελῶσ MWE eti.marg. A — cza2A«ootw] Naber 
ἀπαλλάσσει codd. E τὰ] αὐτὰ WE 13 ói] δὲ λόγων WE — *avá9tow] ἀλή- 

ϑειαν W 14 τὰ] δι᾽ ὧν WE συλαῖον E ϑεραπεία! PA! ϑεραπείαν M et ex 

corr. À περὶ ϑεραπείαν WE — 15 χόσμουσ AWE κόσμοι M. monilia Lat — «&o- 

πρεπεῖσ AMWE 10 τοσούτων ex τοσοῦτον corr. Α τοσῶνδε WE ἰουδαῖοι 
W 18 τὰ] τὸ AMWE — 19 "ὃς — 20 χαϑίστατο) qui pronus esset proprio 
periculo illius tutamen salutemque conquirere Lat Ἐχινδύνου τοῦ P, fort. recte 

Ἑαύτοῦ A 20. "τῷ ἐχείνου ἀσφαλεῖ ἂν coni.  *&oqaAov P — 21 i. marg. 
VIII Lat 22 ἡ χρὴν διαπεπραγμένος] ὃν χρὴ διαπεπραγμένοσ τρόπον AMWE 

ἥξει E 23 Ἐμὴ — ὁδὸν] ne ulla desidia ad iter agendum praepediretur 
Lat ἀπιέναι της] βραδύνειν AME ἀνιέναι τῆς coni. "δδὸν] ὁδὸν σπουδῆς 
coni *ji; καί τῇ μηκέτι W. μήτι (τ i. ras. maiore A) ΑΜ 
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xaí vt πάσχοι παρὰ τὴν ἐχδημίαν αἰτοῖ, wal ἅμα τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
χατηγορῶν ὡς ὀλίγον χαταϑήσεσθϑαι μέμψεις ἐτεαγγελλόμενος τὰς 
πρὸς αὐτήν, ὁτιότε ἐχεῖνος ἀφίχοιτο, τεαντί τὲ τρότεῳ φιλότητα τὴν 
πρὸς αὐτὸν ἐνεδείχνυτο, δεδιὼς μὴ χαί τι ὑπεοτοτεηϑεὶς ὑτεερβάλλοιτο 
μὲν ὁδοὺς τὰς soc αὐτόν, τῇ δὲ Ῥώμῃ ἐνδιαιτώμενος χτήσεις ἐφε- 
δρεύίοι τῇ βασιλείᾳ καὶ δὴ xal διατιράσσοι τι αὐτῇ. τούτοις ἐν Κιλι- 
χίᾳ τοῖς γράμμασιν ἐπιτυγχάνει, τοῖς δὲ τὴν Φερώρου τελευτὴν διασα- 
φοῦσιν ἐν Τάραντι τιρότερον, δεινῶς ve ἤνεγκεν οὐκ εὐνοίᾳ τῇ Φερώ- 
ρου, διότι δὲ τοῦ πατρὸς τὴν ἀναίρεσιν οὐ διατεραξάμενος ὥστεερ 
ὑτιέσχετο ἀτιέϑανε. scegli δὲ Κελένδεριν τῆς Κιλικίας γενόμενος &ve- 
δοίαζεν ἤδη πιερὶ τοῦ οἴχαδε τελοῦ δεινῶς τῇ ἐχβολῇ τῆς μητρὸς λελυ- 
σημένος, χαὶ τῶν φίλων οἱ μὲν ἐχέλευον αὐτὸν ταῦτα πῃ χαραδοχοῦντα 
ἀνέχειν, οἱ δὲ μὴ διαμέλλειν τὸν οἴχαδε τελοῦν" λύσειν γὰρ πιαραγενό- 
μενον αἰτίαν ττᾶσαν, ὡς xal νῦν οὔτι ἑτέρωϑεν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐχείνου 
ἀτιουσίαν ἰσχὺν τοῖς χατηγόροις ὑπογενέσϑαι. τούτοις τιεισϑεὶς 

ἔπλει τε xal τεροσέσχε τῷ Σεβαστῷ λιμένι λεγομένῳ, ὃν χατασχευάσας 
Ἡρώδης “τολλῶν χρημάτων ir τιμῇ τῇ Καίσαρος καλεῖ Σεβαστόν. 
ἐν σιρούτιτοις δ᾽ ἦν ̓ Αντίπιατρος ἤδη τοῖς χαχοῖς μήτε “τροσιόντος 
αὐτῷ μηδενὸς μήτε τιροσαγορεύοντος ὥστιερ ὅτ᾽ ἐξήει μετ᾽ εὐχῶν 
xai ἀγαϑῶν ἐτιιφημισμάτων * ταῖς ἐναντιωτάταις ἀραῖς οὐχ ἐχω- 
λύοντο αὐτὸν δέχεσϑαι τιοινὴν τοῖς ἀδελφοῖς ἀποτίνειν ὑτεειληφότες. 

2. Ἐτύγχανεν δ᾽ ἐν 'IegocoÀóuotg χατὰ τοῦτον τὸν χαιρὸν 
Οὔαρος Κοὶντίλιος, διάδοχος μὲν Σατορνίνῳ τῆς ἐν Συρίᾳ ἀρχῆς 

ὃ 83 — bell. Iud. I θ08. 

PAMWELatZonaras I p. 45$. 
1 αὐτοῦ om. WE — 2 ὡς] πρὸς Naber καταϑήσεσϑαι! E καϑῆσϑαι P 

χαϑήσεσϑαι AM. χαϑίσεσϑαι W ϑήσεσϑαι bell. πιᾶ. ἔχαταϑήσεσϑαι — ἐπαγ- 
ytAAousvoc| promittens tamen ei se reconciliatum iri Lat ἐπαγγελλόμενος] 
WE et ut uid. Lat ἐπαγγελλόμενον PAM 3 Ἐπρὸς αὐτήν — τὴν om. W 
τε om. E 4 αὐτὸν) αὐτὴν E Ἐδεδειὼσ P καὶ] E χέ PW ras. 1 litt. A, 
om. M ὑποτοπήσασ AMWE — ὑπερβάλοιτο E — 5 τῇ δὲ — ὃ αὐτῇ] atque 
romae demorans aliquas sibi possibilitates pararet et in regno romani muneris 

alicuius fieret amminister Lat χτήσεις om. E. 6 δὴ καὶ] δὴ WM! διαπράσσοι- 

t0 τ AM *zouuxic W 1 Btvygdvet E *c»tosM  Á 9*ovbsM 
10 Ἐὑπέσχητο Bekker ^ "azxé9avev A!M! — *celenderum Lat Ἐχοιλιχίασ 

12 "ταῦτα)] ἐνταῦϑα Naber 18 ἀνέχειν] ἐπέχειν WE γὰρ] δὲ WE 
14 οὔτ οὐχ WE Ἐκλλὰ διὰ] ἀλλ᾽ ἔδει P 15 *azxóvoicv om. P 

Ἐπισϑεὶσ 10 Ἐπροσέσχε] ἔσχε P 11 τῇ] τοῦ E Ἐξῤχάλει Ernesti 
19 ὅτε WE * ebrei] ἔζη P 20 ταῖς ἐναντιωτάταις] nunc econtra aduersis 

Lat ταῖς] ταῖσ δ᾽ E 21 *amocivew) ἀποτεινὺν Ρ 22 "ἐτύγχανον AM 
δὲ WE 228 χοϊντίλλιοσ P. κυϊντίλιοσ AME κυϊντίλλιοσ W quintillum Lat 
μὲν om. E ἕσατουρνίνωι À! 
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ἀπεσταλμένος, ἥκων δὲ αὐτός ve σύμβουλος Ἡρώδῃ ssgl τῶν ἐνε- 
στηχότων αὐτῷ δεηϑέντι. καὶ αὐτῶν συνεδρευόντων τταρῆν ὃ ̓ Αντέ- 
στατρος οὐδενὸς αὐτῷ ἐχπύστου γεγονότος. εἴσεισιν δὲ εἰς τὸ βασί- 
λειον ἔτι πορφυρίδας ἀμπεχόμενος, xai αὐτὸν μὲν δέχονται οἱ ἐπὶ 
ϑύραις, ἀνείργουσι δὲ τοὺς φίλους. ἐθορυβεῖτο δὲ ἤδη σαφῶς oi 
ἐληλύϑει κατανοῶν, ἐπειδὴ χαὶ ὃ πτατὴρ προσιόντα αὐτὸν ὡς ἀσπά- 
σαιτο ἀπεώσατο, ἀδελφοχτονίαν τὲ ἐπιχαλῶν xal βούλευσιν ολέϑρου 
τοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ, πάντων τὲ ἀχροατὴν xci δικαστὴν ἔσεσϑαι Οὔαρον 
τῇ αὔριον. xci ὃ μὲν τοιούτου χαχοῦ ἅμα τε ἀχροαϑέντος xol 
παρόντος τῷ μεγέϑει περιφερόμενος Qyevo, ὑπαντιάζουσιν δ᾽ αὖ- 
τὸν ἢ τε μήτηρ xol γυνή, αὕτη δὲ ἦν ἤδη ̓ Αντιγόνῳ σαῖς τῷ πρὸ 
Ἡρώδου ᾿ἸΙουδαίων βεβασιλευκότι, σαρ᾽ ὧν τὰ πάντα ἐχμαϑὼν ἐν 

“ταρασχευαῖς " ἀγῶνος ἢν. 
3. Τῇ δ᾽ ἑξῆς συνήδρευεν uiv Οὔαρός τε xal ὃ βασιλεύς, 

εἰσεχλήϑησαν δὲ xol οἱ ἀμφοῖν φίλοι xal οἱ συγγενεῖς βασιλέως 
Σαλώμη τε ἡ ἀδελφή, εἶτ᾽ εἴ τινες μηνύσειν ἔμελλον xal ὧν βά- 
σανοι γεγόνασιν, δοῦλοί ve μητρῷοι τοῦ ᾿Αντιπάτρου μιχρῷ ττρότε- 
ρον συνειλημμένοι ἢ ̓ κεῖνον ἥκειν. ἐπιστολὴν φέροντες, ἧς τὸ χε- 
φάλαιον τῶν γεγραμμένων ἢν μὴ ἐπανιέναι ὡς zavrov τῷ ττατρὶ 
ἡχόντων εἰς motu, μόγην ve ἂν χαταφυγὴν αὐτῷ λείπεσϑαι Καί- 
σαρα xci σὺν αὐτῇ τὸ μὴ ττατρὶ ὑττοχείριον γενέσϑαι. ᾿Αντιπάτρου 
δὲ προσττεσόντος τῷ ττατρὶ πρὸς τὰ γόνατα xoi ἱχετεύοντος μὴ 
γεροδιεγνωσμένην χαταστῆναι δίκην, ἀλλ᾽ ἀχροάσεως αὐτοῦ γενομέ- 
γης παρὰ τῷ πατρὶ ἀχεραίως μένειν δυναμένῳ, τοῦτον κελεύσας 

$3 — bell. Iud. I 617. 

PAMWELatZonaras I p. 455. 

1 δὲ] ed. pr. δὴ codd, E αὐτός τε] x«l αὐτὸσ E 2 αὐτῶν] αὐτὸν 

W 3 Ἐεΐσισιν P 4 *zopgvolóec] purpura (ablat.) Lat πορφυρίδα Zon 
5 *oi ἐληλύϑει in. quae mala deuenerit Lat, h. e. οἱ ἐληλύϑει χαχῶν — 6 *àAy- 
λύϑοι Α αὐτὸν προσιόντα tr. WE 1 Ἑάποχαλῶν P 10 Ἐδὲ AM 
αὐτὸν] αὐτῶ E et i. marg. AM 11 γυνὴ] 7 γυνὴ MWE Ἑαὕτη — παῖς] 
quae residua fuerat de filiabus antigoni Lat ἤδὴ] ἡ γενομένη AMWE 
14 Ἐσυνέδρευε W uiv om. WE 15 εἰσεχλήϑησαν) εἰσεληλύϑησαν E 
16 εἶτ᾽ εἴτινες] yo εἶτα εἴτινεσ i. marg. Α ei τέ zweo WE et si qui Lat ὧν] 
ὧν τινεσ WE 18 ἢ ἐχεῖνον AME oo ἐχεῖνον W Ἑ΄ς] εἰσ P 19. Ἐ7»] 

ἣν P ἐπανιέναι ed. pr. ἐπανεῖναι (εἴ i. ras. A) codd. ἐπανήχειν ἘΞ 20 πίστιν 
WE λείπεσθαι codd. Zon λιπέσϑαι WE 21 αὐτῇ αὐτῶ M πατρὶ τῶ 
πατρὶ AMWE 22 ἐπροσπεσόντος τῷ πατρὶ om. P 23 ἐχαταστῆσαι 
Dindorf Ἐάλλ᾽ — 24 δυναμένῳ] quin potius facultate sibi auditorii contributa 
purgatum iri se apud patrem posse firmabat Lat 34 Ἑἀχαιραίωσ P. ἀχεραίῳ 
Cocceji ἀκεραίας coni. 

10 
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Ἡρώδης ἀπάγειν εἰς μέσον αὐτὸς ὠλοφύρατο τῶν ταίδων τῆς πεοιή- 
σεως, ἣν ἐπὶ τοιαύταις αὐτῷ τύχαις γενομένην χειρότερον ἢ τῆς 
δυσμενείας ἀναστιάσασϑαι τῶν τερότερον elg ᾿ντίτεατρον ἐμβαλεῖν 
αὐτοῦ τὸ γῆρας, τροφάς τὲ χαὶ παιδεύσεις ἃς ᾽τοιήσαιτο αὐτῶν 
ἐξηγούμενος xal σπιλούτου εὐπορίαν ἐν καιροῖς ὡς ϑελήσειαν τερο- 
τεϑεῖσαν εἰς z&vra^ ὧν οὐδὲν Ur ἐμπτοδίσματι γενέσϑαι τοῦ μὴ 
οὐχ ἐσειβουλῇ τῇ ἐχείνων χινδυνεῦσαι τελευτᾶν ὑττὲρ τοῦ ϑᾶσσον 
δυσσεβῶς τὴν βασιλείαν τταραλαβεῖν ἢ φύσεως νόμῳ μεταστάντος 
εὐχῇ τὲ τοῦ πατρὸς xal δίχῃ. τόν τὲ ᾿ντίπατρον ϑαυμάζειν, τί- 
voy ἐλπίδι ἐπαρϑεὶς ϑαρσήσειεν ἐπεὶ τοιαῦτα χωρεῖν μὴ ἀποτρα- 
niveau διάδοχον μὲν γὰρ ἀνιοφήνασϑαι διὰ γραμμάτων τῆς ἀρχῆς. 
ζῶντος δὲ ἐπ᾽ οὐδενὶ μειονεχτεῖν ἀξιώματός τὲ ἐπειφανείᾳ καὶ δυ- 

γάμει ἐξουσίας, “τεντήχοντα μὲν τάλαντα ἐπέτειον τερόσοδον χομι- 
σάμενον, δωρεὰν δ᾽ εἰληφότα ὁδοῦ τῆς εἰς Ῥώμην τριαχοσίων τα- 
λάντων ἀριϑμόν. ἐπεχάλει δὲ xoi τῶν ἀδελφῶν εἰ μὲν πονηρῶν 
γεγονότων χατηγορίαν πιροϑεμένῳ μιμητῇ γεγονότι, διακενῆς δὲ 
τοιῶνδε ἐτιαγωγὰς ἐπάγοντι αὐτῇ τῶν συγγενῶν" τὰ γὰρ πάντα 
οὐδαμόϑεν ἀλλὰ μηνύσει τῇ ἐχείνου μεμαϑηχότα πρᾶξαι τὰ ἐπ᾽ 
αὐτοῖς :τετραγμένα γνώμῃ τῇ ἐχείνου, otg ἀπολύειν χαχοῦ σπιαντὸς 
χληρονόμον τῆς “πτατροχτονίας αὐτοῖς χαϑιστάμενον. 

4. Ταῦϑ᾽ ἅμα λέγων εἰς δάκρυα τρέπεται λέγειν τε ἄπορος 
ἦν. xai Νικόλαος ὃ “αμασχηνός, φίλος ve ὧν τοῦ βασιλέως καὶ 
τὰ πάντα συνδιαιτώμενος ἐχείνῳ xal τοῖς ττράγμασιν ὃν ztooy 9 eiev 

8. 94 — bell. Iud. I 622. 
PAMWELat Zonaras I p. 459. 
1 *azeysw] produci Lat αὐτὸς] αὐτὸς αὑτὸν Dindorf αὐτὸς --- 4 γῆ- 

ρας] ipse lamentari primitus coepit, quod tales illi filios habere contigisset, per 
quos ei fortunae tales exsurgerent, aut unde tantam diuinitatis indignationem 

comparauerit, ut sua senectus in antipatri nequitias incidisset Lat 2 *éni] 
ἐπὶ τασ AM ἢ] ἐχ AME 8 *óvouevíao P ἀποσπάσασϑαι AME τῶν 

πρότερον om. E εἰς ᾿Αντίπατρον — $ 290 μετὰ δὲ τοῦτο om. εἰς] εἶσ A 
xul εἰσ ΜῈ — 5 oc] οἷς coni. ex Lat, in quo quibuscumque temporibus ipsi cupe- 
rent ἐϑελήσειαν AM 06 *o»] uf Lat, h.e. óc ut uid. Ἐἐπεμποδισμά τι 
PM et ex corr. A 1 ovx om. E 9. ἘεὐχησΡΡ 12 μειονεχτεῖν) P et i. marg. 
AM πλεονεχτεῖν AME 13 "ἐπέτιον PA! *zoocoóov PA! 14 δὲ E 
19 ἐπεχάλει — 11 συγγενῶν] increpabat illum etiam de fratribus, quod si uelut 

malignos accusaret, cur (cum eod. A) eorum imitator extitisset, si uero inno- 

centes fuissent, inique aduersus consanguineos crimina confinaisset Lat 
16 προϑεμένῳ] ed. pr. προϑεμένων codd, διακενῆς δὲ] εἰ δὲ μὴ διὰ κενῆς ed. 
pr. 17 ἐπαγαγόντι Bekker αὐτῇ] αὐτῶ (ὦ i. ras. corr. uid. A) AM 
18 ἀλλ᾽ ἢ Dindorf 19 γνώμῃ μνήμη P —./ 21 Ἐάμα, α finale ex o corr. uid. 
A. 22 "jl E, om. codd. 
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τρόπον :ταρατετευχώς, δεηθέντι τῷ βασιλεῖ τὰ Àotzà εἰπεῖν ὅπόσα 

ἀτιοδείξεών τε xal ἐλέγχων ἐχόμενα ἣν. καὶ τοῦ ᾿,““γτιπάτρου χατὰ 
δικαιολογίαν τερὸς τὸν τεατέρα τετραμμένου xal óztó0a παραδείγματα 
τῆς εὐνοίας πρὸς αὐτὸν διεξιόντος, τὰς τιμὰς od ὑχεῆρχον αὐτῷ 

προφερόμενος, ἃς μὴ ἄν σεοτὲ γενέσϑαι μὴ οὐχ ἀρετῆς ἀξίῳ περὶ 
αὑτὸν γεγονοτι᾽ xci γὰρ πόσα τιροϊδεῖν δεήσειε ττάνγτων τεροβεβου- 

λευχέναι σωφρόνως. εἴ τέ τινα ἐδεῖτο χειρῶν, τόνῳ τῷ αὐτοῦ ἐχ- 
πεπρᾶχϑαι τὰ πάντα, εἰκός τὲ οὐχ εἶναι τῶν ἀλλαχόϑεν ἐπιβουλῶν 
τὸν πατέρα ἐξελόμενον αὐτὸν ἐπιβουλευτὴν καταστῆναι ἀφανίζοντα 
ἀρετήν, ἣ ἐπ᾽ ἐχείνοις ἐμαρτυρεῖτο αὐτῷ, χαχίᾳ τῇ ἐπὶ τοῖσδε μελ- 
λούσῃ συνεῖναι. χαίτοι γε τοῦ μέλλοντος διάδοχον τιροαττοδεδεῖχϑαι 
zai τοῦ συναττολαυσομένου τιμῶν, αἵ εἰς τὸ παρὸν περιῆσαν, οὐχ 

ἐπιχεχωλῦσθαι" εἰχός τὲ οὐχ εἶναι τὸν ἁτεάντων ἀκινδύνως xal μετ᾽ 
ἀρετῆς ἔχοντα τὴν ἡμίσειαν μετὰ ψόγων xal κινδύνου ἐφίεσθαι τοῦ 
ὅλου ἄδηλον εἰ δυναμένου :τεριγενέσϑαι, xal ταῦτα τεϑεαμένον τὴν 
ζημίαν τῶν ἀδελφῶν καὶ μηνυτὴν μὲν χαὶ χατηγορητὴν γενόμενον 
λανϑάνειν δυναμένων, κολαστὴν δ᾽ imei φανεροὶ χατέστησαν πονη- 
ροὶ τὰ πρὸς τὸν πατέρα ὄντες. χαὶ τάδε μὲν αὐτῷ τῶν ἐνταῦϑα 
ἠγωνισμένων πιαραδείγματα εἶναι τῶν ἀχράτῳ εὐνοίᾳ πρὸς τὸν 
γατέρα ττεπολιτευμένων᾽" τῶν δ᾽ ἐπὶ Ῥώμης μάρτυρα εἶναι Καί- 
σαρα ἐπίσης τῷ ϑεῷ ἀπατηϑῆναι μὴ οἷόν τε ὄντα. ὧν movi 
εἶναι τὰ vb; ἐχείνου γράμματα ἐπεσταλμένα, ὧν οὐ καλῶς ἔχειν 
ἰσχυροτέρας εἶναι τὰς διαβολὰς τῶν στασιάζειν αὐτοὺς προϑεμένων 
τὰς τιλείους ἀποδημίᾳ, τῇ αὐτοῦ συντεϑῆναι σχολῆς τοῖς ἐχϑροῖς 

ἐγγενομένης, ἣν οὐχ ἂν αὐτοῖς ἐπιδημοῦντος παραγενέσϑαι. δια- : 
βάλλοντος δὲ xci τὰς βασάνους εἰς UevÓoAoy(av, ὡς τῆς ἀνάγχης 

φύσιν ἐχούσης διδάσχειν τοὺς ὑτοπιεσόντας τὰ ττολλὰ ἡδονῇ τῶν 
ἐφεστηχότων λέγειν, xai παρέχοντος αὑτὸν εἰς βάσανον, ὅ. ἐπὶ 

$ 99 — bell. Iud. I 629. 

PAMELat 
| Ἐδεηϑέντι — ὁπόσα] rogabatur a rege, ut ipse residua loqueretur, quae- 

cumque Lat ὁπόσα] ἔλεγεν δὁπόσα E, sed cf. bell. ὃ 3 4 δεξιόντοσ À 

ὑπῆρχον] ὑπερῆχον P 5 προσφερόμενοσ PM 8 ἐπιβούλων P 10 ἢ] 
5g Ρ ἡ (8. τὰ. 1 Α μέλλουσι AM 11 συνεῖναι!) Ernesti συνεέναι codd. 

καίτοι γε] καὶ v0 γε (0 ex οἱ corr. A) AM, i. marg. yo z«í τοι γε ἃ μέλ- 
Aovroc] regni Lat βασιλεύοντος Hudson, cf. Holwerda p. 130 13 εἰχῶσ P 

τὸν] coni. ex Lat τῶν codd. 14 ἡμίσιαν P x«l om. P  — periculis Lat 
15 τεϑεαμένου P 16 χατηγοριτὴν P 17 δῚ Bekker τ᾽ codd. 18 τάδε] 

ταῦτα M 19 ἀχράτω: ἃ ἀχρατῶσ P 23 ισχυρωτέρασ P 24 rac] ὧν 
τὰς van Herwerden et ego αὐτοῦ, ov 1. ras. M 27 ἡδονὴ τὰ πολλὰ tr. 
AM 28 αὐτὸν codd. ἑαυτὸν E 



10 

ANTIQ. IUD. XVII 106—111 (V. 5) 89 

τούτοις τροτιῆς τοῦ συνεδρίου γενομένης, σφόδρα γὰρ qrtigay τὸν 
᾿Ἰντίσεατρον δάχρυσίν τε «ai αἰχίαις τοῦ πιροσώτιου χρώμενον, ὥστε 

xal τοῖς ἐχϑροῖς δι᾿ οἴχτου χαταστῆναι φανερὸν δὲ ἔδη zai Ἡρώ- 
δὴν εἶναι Erunt» TL τῇ γνώμῃ καίττερ μὴ euo ἔχδηλον 
be: Νιχόλαος ἀρξάμενος oig τε ὃ βασιλεὺς κατήρξατο λόγοις 

παλιλλογεῖ μειζόνως ἐχδεινῶν xai ὅπόσα ἐχ βασάνων ἢ μαρτυριῶν 
συνῆγεν τὴν ἀπόδειξιν τοῦ ἐγχλήματος. μάλιστα δὲ τὴν ἀρετὴν 
ἐπιιεολὺ ἐξηγεῖτο τοῦ βασιλέως, ἡ πτερέ τε τροφὰς xal παιδεύματα 
χρησάμενος τῶν υἱέων οὐδαμόϑεν εὕροιτο ὀνησιφόρον αὐτὴν 7τερι- 
σπιταίων ἑτέροις ἀφ᾽ ἑτέρων. χαίτοι ye οὐχ οὕτως ϑαυμάζειν τῶν 
χιροτέρων τὴν ἀβουλίαν, γεωτέρους γὰρ χαὶ χαχίᾳι συμβούλων διε- 
φϑαρμένους ἀπαλεῖψαι τὰ τῆς φύσεως δικαιώματα ἀρχῆς ϑάσσον 

ἢ χρὴ Y μετατοιεῖσϑαι σπεουδάσαντας, "Ἀντιπάτρου δ᾽ ἂν δικαίως 
τὴν μανίαν χατατελαγῆναι μὴ μόνον οἷς ὑτεὸ τοῦ πατρὸς εὐεργετη- 
ϑείη τὸν λογισμὸν (0:690 τὰ ἰοβολώτατα τῶν ἑρπετῶν μὴ μα- 
λαχϑέντος, χαίτοι ye χαχείνοις τινὸς ἐγγινομένης μαλαχίας τοῦ 

ἀδικεῖν τοὺς εὐεργέτας, ἀλλὰ μηδὲ τὰς τύχας τῶν ἀδελφῶν πρὸς 
τὸ οὐ μιμητὴν αὐτῶν χαταστῆναι τῆς ὠμότητος ἐμττοδὼν στάντος. 
χαίτοι γε, ὦ ᾿Ἵντίπεατρε, τῶν ἀδελφῶν μηνυτής τε ὧν τολμήσειαν 
αὐτὸς ἧς καὶ ἐρευνητὴς τῶν ἐλέγχων xci χολαστὴς πιεφωραμένων. 
καὶ οὐ τοῦ iv ἐχείνοις ἐγκαλοῦμεν ϑυμῷ χρῆσϑαι μὴ ἐλλιτιόντος, 
ἀλλὰ τοῦ μιμεῖσθαι τὴν ἀσέλγειαν αὐτῶν σπουδάσαντος ἐχτεετελήγ- 
μεϑα, εὑρίσχοντες xaxeiva σοι οὐχ im ἀσφαλείᾳ τοῦ πατρός, ἀλλ᾽ 
ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῶν ἀδελφῶν στετεραγμένα, ὅττως μισοττονηρίᾳ τῇ κατ᾽ 
αὐτῶν φιλοτεάτωρ εἶναι τιετειστευμένος ἀδεεστέραν à αὐτῷ xaxovo- 
γεῖν πτιαραλάβοις δύναμιν, ὃ δὴ xal τοῖς ἔργοις πταρέστησας. ἅμα 
γὰρ χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς ἀνήρεις ἐφ᾽ οἷς ἤλεγχες πονηροὺς : γεγονότας 
χαὶ τοὺς πο πόντος αὐτοῖς οὐχ pou φανερὸν τοῖς ττᾶ- 

$ 106 — bell. Iud. E 636. 

PAMELat 
1 "συνεδρείου P — 2 *aixlaic] ἵχετεια P. humilitate Lat — 5 παλιλογεῖ P 

παλιλλογεῖν AM 7 συνῆγεν] proferens congregabat Lat συνεῖχε Ernesti 
8 ἐξήγετο P 9 εὕρητο M εὕροι P 13 χρῆν] i. marg. yo ἢ χρημάτων μετα- 
ποιεῖσϑαι & yo χρημάτων M 14 μὴ μόνον — εὐεργετηϑείη] non modo 
propter paterna beneficia Lat μόνον oic] coni. μόνοισ P μόνοσ A μόνον M 

15 μὴ] ov coni. 17 ἀλλὰ μηδὲ — 18 στάντοςϊ uerum etiam quod for- 
tunae iam fratrum pro.ecemplo procederent, quominus imitator eorum existens 
impetum suum a crudelitate retineret Lat 18 στάντος] στήσαντος Ernesti 

21 ἐλλείποντοσ P et ut uid. A! — 22 ἀσέλγιαν P — 23 ἀσφαλία P 26 παρα- 
λάβοι P 21 γὰρ] δὲ AM 28 χαὶ τοὺς --- ὑπεδίδους] ut autem conscii eis 
proderentur minime curasti Lat ovy ὑπεδίδους uix rectum 

107 

108 

109 

110 

111 



112 

113 

114 

115 

116 

111 

90 | ANTIQ. IUD. XVII 111—117 (v. 5) 

σιν χαϑιστάς, ὡς xal συνθήχην τερὸς αὐτοὺς xarà τοῦ πατρὸς σοιη- 

σάμενος &cavelAo χατηγορεῖν, βουλόμενος σοὶ τὴν ἐπιβουλὴν τῆς 
“τατροχτογέας χερδαίνεσϑαι χαταμόνας xal δυοῖν ἀγώνοιν tvqgo- 
σύνην χαρπούμενος τρόπου τοῦ σοῦ ἀξίαν, φανεροῦ μὲν τοῦ κατὰ 
τῶν ἀδελφῶν, Q xal ἠγάλλου ὡς ἐπὶ τοῖς μεγίστοις, χαὶ ἦν ἄξιον 
οὕτως φρονεῖν, el δὲ μήγε σὺ χείρων ἧς, χρυτιτοῦ δέ, ὃν κατὰ τοῦ 
πατρὸς συντιϑεὶς ἐχείνους μὲν οὐχ ὡς τῷ πατρὶ ἐπιβεβουλευχό- 

τας μισῶν, ov γὰρ av ἐξώχειλας αὐτοῖς ixl τερᾶξιν τεαρατελησίαν, 
ἀλλ᾽ ὡς διαδόχους τῆς ἡγεμονίας σου δικαιότερον ἂν γενομένους, 
τὸν δὲ πατέρα ἐπισφάζειν τοῖς ἀδελφοῖς. ἵνα ϑᾶσσον ὡς ἐχείνων 
ve ἐπιχαταψεύσαιο μὴ ἐλεγχϑῆς xal ὧν αὐτὸς δίχας παρασχεῖν 
ἄξιος γένοιο ταύτην παρὰ τοῦ δυστυχοῦς εἰστιράξαιο πατρός, ἔτει- 

γοῶν πιατροχτονίαν οὐ χοινήν, ἀλλ᾽ οἵαν μέχρι νῦν οὐχ ἱστόρησεν 

ὃ βίος. οὐχ υἱὸς γὰρ μόνον πατρὶ ἐπεβούλευες, ἀλλὰ καὶ φιλοῦντι 
χαὶ εὐεργετηχότι, χοινωνὸς τῆς βασιλείας ὧν τοῖς ἔργοις καὶ διά- 

δοχος τπιροφανϑεὶς xal τὴν μὲν ἡδονὴν τῆς ἐξουσίας ἤδη τερολαμβά- 
vety μὴ ἐπιχεχωλυμένος, ἐλπίδα δὲ τὴν εἰσαῦϑις γνώμῃ τοῦ στατρὸς 
χαὶ γράμμασιν προησφαλισμένος. ἀλλ᾽ οὐχ ἄρα τῇ Ἡρώδου ἀρετῇ 
τὰ πράγματα, γνώμῃ δὲ καὶ πονηρίᾳ ἔχρινες τῇ σεαυτοῦ, βουλό- 
μενος τοῦ πάντων σοι ὑπαχούσαντος “τατρὸς xal τὸ μέρος ἀφαι- 

ρεῖσϑαι xci ὃν προσεποιοῦ τοῖς λόγοις σώζειν τοῖς ἔργοις τοῦτον 
ἀφανίσαι ζητῶν, καὶ μὴ μόνον αὐτὸς πονηρὸς χαϑιστάμενος, ἀλλὰ 
χαὶ τὴν μητέρα ὧν ἐπενόεις zttuztÀOQ xal στασιοποιῶν τὴν εὔνοιαν 
τοῖς ἀδελφοῖς xci τολμῶν ϑηρίον ἀποχαλεῖν τὸν ττατέρα. παντὸς 
ἑρτεετοῦ χαλεπωτέραν τὴν διάνοιαν χατεσχευασμένος, y, τὸν ἐχείνων 

* 2 ^ , ' , 2 

ἰὸν ἐπὶ τοὺς συγγενεστάτους xal τοὺς ἐττὶ τοσούτοις εὐεργέτας 

$ 111 — bell. Iud. I 637. 

PAMLat 
2 ἐπανείπω P. énavei2ov Dindorf ἐπανείλω κατηγορεῖν] accusationem 

illis praeparans Lat 3 χερδένεσϑαι P 6 εἰ — ἧς] si tu non deterior 
eatitisses Lat δὲ] eras. A om. M δὴ coni. χρυπτοῦ — '" ἐχείνους] sed te 

occulto adversario patris eztante claret, quia illos (non — habebas exosos) Lat 

χρυπτοῦ δέ, ὃν] κρυπτὸν δόλον M, i. marg. yo χρυπτὸν δόλον χατὰ τοῦ πατρὸσ 
συντιϑείσ ἃ " συνετίϑεις ed. pr. 8 post μισῶν adde φανερὸς ἧς uel sim. 

ἐξώκιλασ P συνεξώχειλας Hudson 10 ἐπισφάζειν») ectinguere festinabas 
Lat ἐπισφάζων Bekker ϑάσσων P — cz] ὧν (v i. ras., accentum suppl. A) 

0 e 5 
AM 11 ἐπικαταψευσαι, «et α (ante y) i. ras. A ἐπιχατέψευσαι ὃ Ῥ ἐλεχϑῆσ 

» , , 

P ἐλεχϑῆσ M ἣν αὐτὸς δίκην Bekker — 13 ovxioroguotv P —— 20 πάντων] 
παντόσ P ὑπαχούσαντος! A et i. marg. M ὑπαχούσοντοσ P ὑπεχστάντοσ 
Me i. marg. A 
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σαρεχάλεις ἐπὶ συμμαχίαις φυλάχων xal τέχναις ἀνδρῶν xci yv- 
ναιχῶν φρασσόμενος χατὰ τοῦ γέροντος, ὥσπερ οὐχ ἀρχούσης τῆς 
διανοίας μῖσος τὸ ὑττοιχουροῦν παραστῆσαι. χαὶ νῦν ἐλήλυϑας 

μετὰ βασάνους ἐλευϑέρων οἰχετῶν ἀνδράσι γυναιξὶν διὰ σὲ γεγο- 
γυίας μηνύσεις τῶν συνωμοτῶν ἀντιλογεῖν τῇ ἀληϑείᾳ σττεύδων. 
xal μονονουχὶ τὸν “τατέρα ἀναιρεῖν μεμελετηχκὼς ἐχ τοῦ ἀνϑρω- 
χεξίου, ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ νόμον τὸν xarà σοῦ γεγραμμένον χαὶ τὴν ἀρε- 
τὴν τὴν Οὐάρου xal τοῦ διχαίου τὴν φύσιν, οὕτως ἄρα τῇ ἀναιδείᾳ 
γεέσεοιϑας, ὥστε καὶ βασανίζεσθαι ἀξιοῖς, xal ψευδεῖς λέγων τὰς 
βασάνους τῶν προβεβασανισμένων, ἵν᾿ οἱ μὲν ῥυόμενοί σου τὸν 
πατέρα ἐχχρουσϑῶσιν τοῦ ἡληϑευχέναι, αἱ δὲ σαὶ βάσανοι δοχῶσι 
χεισταί; οὐ ῥύσῃ Οὔαρε τὸν βασιλέα τῆς ἐπηρείας τῶν συγγενῶν; 
οὐδὲ ππονηρὸν ϑηρίον, ix ὀλέϑρῳ μὲν τῶν ἀδελφῶν εὔνοιαν zrgo0- 
σεοιούμενον τοῦ πτατρός, ἔνϑα δὲ μέλλοι καταμόνας ταχέως ἀττιοί- 
σεσϑαι τὴν βασιλείαν πιάντων αὐτῷ ϑανασιμώτατον ἀναφαινόμενον; 
γνοὺς ὅτι :ztavQoxvovía χοινόν ἐστιν ἀδίχημα xci τῆς φύσεως καὶ 
τοῦ βίου τὴν πιεφηνυῖαν ὡς οὐδὲν ἡσσόνως τοῦ βεβουλευμένου χαὶ 
ὃ μὴ κολάζων ἀδικεῖ τὴν φύσιν." 

6. Προσετίϑει δὲ ἤδη τὰ τῆς μητρὸς ᾿ΑἸντιπιάτρου ὁπόσα πρός 
τινας ἦν χουφολογίᾳ γυναιχείῳ εἰρημένα, μαντείας τε xai ϑυσίας 

ἐπὶ τῷ βασιλεῖ γεγονυίας xal ὅπόσα μετὰ τῶν Φερώρου γυναιχῶν 
᾿Αντιπάτρῳ ἠσέλγητο μετὰ οἴνου καὶ λύμης ἐρωτιχῆς. τῶν τε βα- 

PAMELat 
2 τῆς] σου τῆσ AM etut uid. Lat — 3 ὑποικουροῦν] ed. pr. ὑποχουροῦν codd. 
παραστῆναι AM — 5 ovvouotoóv Ρ ἀντιλέγειν AM — 6 uovovovyi] non 

solum Lat οὐχὶ μόνον ed. pr. ἀνϑρωπίου 7 ἀρετὴν τοῦ οὐάρου ΑΜ 9 πέ- 
ποιϑας] confidens Lat πεποιϑὼς ed. pr. 10 uivs.M 11 σαὶ οι. Μ δόξωσι 
AM 12 οὐ δύσῃ — 18 φύσιν] nonne saluas, uare, nonne liberas regem, factio- 
nem a suo sanguine sustinentem? per maiestatem inperii romani, per uirtutem 

tuam obtestamur , ut hanc atrocissimam bestiam, quae pro perditione fratrum 
patri se beniuolum esse simulabat, quatenus posset solitarium et omni consangui- 
nitate desertum de regno procellere, adiudices atque condemnes. non pronun- 
tians hunc sceleratum ducendum ad necem scias, quoniam patricidium commu- 
nis iniuria est et naturae ipsius et totius uitae hominum, neque minus facino- 
rosus reputandus est qui cogitauit, tametsi eum effectum non contigerit adipisci. 
naturam ipsam iniuriat qui talibus supplicia non inportat Lat, qui similiter 
totam orationem liberius transtulit 13 ἀπολεῖς ante πονηρὸν add. ed. pr. 
secuta ut uid. Latinum —— 14 ἔνϑα δὲ] ἐνθάδε ῬΡΘ ἀποίσεσθϑαι] Dindorf ἀποί- 
σασϑαι codd. 16 x«l τοῦ | suppl m. 2A 17 litt. βίου — οὐ i. ras. an- 
gustius scripta m. 2 A — z;»] ἣν Bekker πεφηνυῖαν ὡς] πεφηνυῖαν πατροχτο- 
νίαν AM ἡσσόνως] ἧσσον óc codd. — 20 γυναικείῳ] Dindorf γυναιχείωσ AM 
νυναικίωσ P. γυναικεία E (stoliditate) muliebri Lat 
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σάνων ἀναχ ἰσεις xci ὅπόσα μαρτυριῶν ἐχόμενα τιολλὰ δὲ xol ς χοι 
παντοῖα ἦν τὰ μὲν 7 προητοιμασμένα, τὰ δὲ πρὸ τοῦ ὀξέως ἀπταγ- 
γέλλεσϑαί ve καὶ βεβαιοῦσϑαι ἐφευρημένα᾽ οἱ γὰρ ἄνϑρωποι χἂν 

εἴ τι χατὰ φόβον τοῦ “Ἵντιπάτρου, μὴ διαδρὰς ἀμύνοιτο αὐτούς, 
- Ξ - Jc E] ' E , Ἐξ 

σιγῇ παρεδίδοσαν, δρῶντες αὐτὸν ἐπιβατὸν ταῖς χατηγορίαις τῶν 
E 1 Ν 2 

: / 

δὴ , A] ^ ^ 3 - -" , 

ἀρξάντων γεγονότα xol τὴν ποτὲ πολλὴν αὐτῷ συστᾶσαν τυχὴν 4 ! T) t E 
- ^ - 23 - - c , 

προφανῶς αὐτὸν τοῖς ἐχϑροῖς παραδεδωχυῖαν, οἱ xal ἀτελήστω D 1 
, - ^ P ^ - , , » - 

μίσους TOU πρὸς αὐτὸν ἐνεφοροῦντο᾽ χατέστεευδε δὲ τότε οὔτι τ 
D LI 

, - , -- ς , , E 
ἔχϑρᾳ τῶν ἐπιχεχειρηχότων χατηγορεῖν, ὡς μεγέϑει τόλμης ὧν ἐττε- 

, - , - M M , ^ 2 

γόησεν χαχιῶν xal δυσμενείας τῆς πρὸς τὸν ττατέρα xal τοὺς ἀδελ- 
, , - ΡΒ] ^ ^ κ᾿ , 

qovc, στάσεως zai ἀλληλοφϑοριῶν ἀνατιετεληχὼς τὸν οἶχον Xcl μήτε 
oct κατὰ δίκην μήτε φιλίᾳ δι εὔνοιαν χρώμενος, ἀλλ᾽ ὡς μελ- t 2 
λήσοι αὐτῷ συμφέρειν" ὧν ἁπάντων ἐχ πιλέονος αὐτοῖς οἱ τιολλοὶ t 
χεροανεσχοτιημένων, οἵτεερ δὴ μάλιστα ἀρετῇ xoívew τεεφύχασιν ἐτεὶ 

Ἂς , ^ ' b - 2 ΄ , - 

τοῖς τιράγμασιν διὰ τὸ xal ὀργῆς αἀττηλλαγμένως ἐτειιψηφίζειν coi 
J r 

γινομένοις, χαταβοὰς ἕν FUIS χερὶν εἰρχϑέντες σεοιεῖσϑαι παραγενο- 

μένης ἀδείας ἐξέφερον εἰς μέσον ὁπόσα εἰδεῖεν. στολύτροττοί τὲ 

χαχιῶν ἀποδείξεις ἦσαν οὐδαμόϑεν ψεύδους αἰτίαν ἐγκαλεῖσϑαι 
δυνάμεναι διὰ τὸ μήτ᾽ εὐνοίᾳ τῇ πρὸς Ἡρώδην λέγειν τοὺς πολ- 
^ , , , - 2 [4 , - 

λοὺς μήτε ὑποψίᾳ χινδύνων σιγῆς ἐφ᾽ οἷς ἔχοιεν eizeiv ἐγκαλου- 
, 34^4* - , € ΟΝ ^ 2 

μένης, ἀλλὰ τῷ πονηρά ve ἡγεῖσϑαι τὰ πράγματα, καὶ τὸν Αντί- 
2 2 *? 7; - , , - 3 - , 

σπατρον ovx ἀσφαλείᾳ vi Ἡρώδου, πονηρίᾳ δὲ τῇ αὑτοῦ :τάσης 

5 121 — bell Iud. I 638. 

PAMELat Zonaras I p. 459. 
2 τὰ δὲ — 3 ἐφευρημένα] alias autem ex repentinis nuntiis subministratas 

acceperat, ex: quibus priora magis firmabantur Lat πρὸ] πρὸσ A 4 litt. εἴτε -- 
"Avr. i. ras. angustiore m. 2 ἃ zi] v εἰδεῖεν AM — μὴ] óo μὴ M διαδρὰς 
ἀμύνοιτο αὐτοὺς] διαδρασάμενοι τὸ αὐτοῦ P. ὃ ἐπίβατον Μὶ 7 παραδεδωικυῖαν 
A oi χαὶ spuria iudicat Hudson χαὶ suppl αὶ ἀπλείστωσ μείσουσ P 
8 αὐτὸν, ὃν i.ras. M omnia tunc prodebant post ἐνεφοροῦντο add. Lat 
unde τότε πάντα ἐξέφερον add. Hudson χατέσπευδε — 9 χατηγορεῖν] inci- 

tabantur quoque ad accusandum non solum horrore factorum eius et magnitudine 
scelerum Lat τότε οὔτι τῇ] οὐ τοσοῦτον ed. pr. τότε] τοῦτο AM 9 χατη- 
γόρει P 10 δυσμενίασ Ρ 12 φιλίαν PA με-λήσοι M μελληνσοι P. 13 ὧν --- 

15 πράγμασιν») quorum omnium illud eum amplius adgrauabat, quod non nulli 
extiterant, qui res ex aequo bonoque iudicabant Lat 14 προανεσχοπημένοι AM 

15 ἀπηλλαγμένοισ M. et ex corr. A ἀπηλλαγμένους ed. pr. — 16 γιγνομένοισ 
AM εἰρχϑέντεσ M 18 χαχῶν AM ἐνεγχαλεῖσϑαι P 19 μὴδ᾽ P 20 μὴδε 
P ὑπωψία A 22 ἀσφαλία P πονηρίᾳ -- 93, 1 τιμωρίας] sed sola ne- 
quitia ad illa facinora fuerit concitatus, propter quam omni poena dignum esse 

loquebantur Lat 

10 

15 

20 



10 

15 

ANTIQ IUD. XVII 125—130 (V. 6.) 93 

ἄξιον τιμωρίας. πολλά τε ἦν χαὶ παρὰ γεολλῶν οἷς μὴ παρήγ- 
γελτο εἰτεεῖν ἀγορευόμενα, ὥστε τὸν “Ἀντίπατρον xaímtg ἐτεὶ τελεῖ- 
στον τιάώντα δεινότατον ὄντα ψεύσασϑαι xal ἀπιερυϑριάσαι μηδὲ 
ὅσον ἀτιὸ φωνῆς ἐπ᾿ ἀντιλέξει τὴν ἰσχὺν εἰσφέρεσϑαι. Νιχολάου 
τε σιαὺ σαμένου τῶν τε λόγων χαὶ τῶν ἐλέγχων Οὔαρος ἐχέλευσεν 
Myvinargoy Ux ἀπολογίᾳ τῶν ἐγκλημάτων χωρεῖν, εἴ τινες αὐτῷ 
παρασχευαὶ τοῦ μὴ ἐνόχῳ τοῖς à τιφερομένοις εἶναι, χαὶ γὰρ αὐτὸς 
εὔχεσϑαι τὸν πατέρα εἰδέναι τῶν ὁμοίων εὐχόμενον μηδὲν αὐτὸν 
ἀδικοῦντα φωρᾶν. ὁ δ᾽ ἐπὶ στόμα ἔχειτο ἀνατετραμμένος τὲ τῷ 
ϑεῷ xal πᾶσι προτιϑεὶς τὸ ἐπιμαρτυρῆσον αὐτῷ μηδὲν ἀδικεῖν, 
ἢ τεχμηρίοις ἐμφανέσι παραστῆσαι μὴ οὐχ ἐπίβουλον αὐτὸν τοῦ 
πατρὸς γεγονέναι, εἰωϑότες μὲν xai ττάντες οἷς ἐτειλείτεει ἀρετῆς, 
ómóre μὲν ἐγχειρηταί τινα χαχῶν εἶεν τοῦ ϑείου τὸ πᾶσιν παρα- 
τυγχάνειν ἀφορίσαντες γνώμῃ τῇ αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἔργα χωρεῖν, διτότε 
δὲ φωρώμενοι χιγδυνεύοιεν δίχην ὑποσχεῖν, xaT. ἐπίχλησιν αὐτοῦ 
μαρτυρῶν τὰ πάντα ἐχερέτεειν. ὃ δὴ xal τῷ ᾿Αντιπιάτρῳ συμβε- 
βήχει" τὰ πάντα γὰρ ὡς ἐν ἐρημίᾳ τοῦ ϑείου διατεεϊεραγμένος, 
χατειργούσης αὐτὸν πανταχόϑεν τῆς δίχης ἀπορίᾳ τῶν ἀλλαχύόϑεν 

διχαιωμάτων, οἷς ἀπολύσαιτο τὰ ἐγχεχλημένα, αὐὖὐϑις ἐνετιαροίνει 
τῇ ἀρετῇ τοῦ ϑείου, μαρτυρίαν ἐπισχήτιτων αὐτῷ περὶ ἰσχύι τῇ 

ὃ 121 — bell. Iud. I 639. 

PAMELat Zonaras I p. 459. 
1 Ἐπαρηγγέλλετο À παρηγγέλλη τὸ P 3 ψεύδεσϑαι E Ἐἐπερυϑριά- 

σαι P 4 ἐπὶ AM "ἐχφέρεσϑαι P ὅ τε] δὲ AME 6 τὸν ἀντίπατρον E 
ἀπολογίαν E ἴ ἐνόχω, ὦ i. ras. 2 litt. A ἐνόχλω τῶν ἐγχλημά (τῶν ἐγκλημά 
expunxit) P — litt. τοῖς ἐπὲ i. ras. P 8 τὸν] xal τὸν ed. pr. 9. δὲ ἐπὶ M 

etex corr. A τῶ τε tr. AME 10 προτεϑεὶσ P προστιϑεὶσ AME ἐπιμαρ- 
τυρῆσαι AME 11 ἐμὴ] τὸ μὴ AM — 12 εἰωϑότες] solent Lat 18 ἐγχειρεῖ- 
ται P ἐγχειρῆται A! — τινα] τινων AMLat τοῦ] ἀμνημονεῖν τοῦ M i. marg. 
yo ἀμνημονεῖν τοῦ ϑείου τοῦ πᾶσι, παρατυγχάνοντοσ, γνωμη τῆι αὑτῶν ἐπὶ τὰ 
ἔργα χωρεῖν A τὸ] τοῦ Μ παρατυγχάνειν»] παρατοτυχὸν À παρατυγχάνον- 
roc M παρατυγχάνον coni. 14 ἀφορίσαντες! ἀφωρίσαντοσ P, om. Μ αὐτῶ 
P 1 χινδυνεύειεν Ρ xat! ἐπίχλησιν --- 16 ἐχτρέπειν] per inuocationem eius 
omnia testimonia conantur auertere Lat 106 μαρτυρεῖν ΑΜ μαρτυριῶν coni. 

ἐπιτρέπειν AM 0 i.ras.P ovufe|**x& Ρ 18 ἀπορίᾳ — 94, 2 ἐνέ- 
Auxtv] defectu. purgationum ad. dei iudicium absolutionem. accusationum  crimi- 
numque referebat potentiae diuinae causam tribuens, ut eius testimonium in 

medium ueniret, quanta pro patre gesserit. quantaque periculosa pro eius sa- 

lute praesumpserit Lat 19 αὖϑις ἐνεπαροίνει!)] λυϑεῖειν ἐπαροίνει P. αὖϑισ 
ἐνεπαρώνει (ἐνεπαρώινει, ex ex οἱ corr. A) AM 20 περὶ] ὅτι περ AM 

ἰσχύει P 
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130 
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ἐχείνου πτεριτο ἕως εἰς μέσους zragayayóvrog ὅιτόσα ἐπτὶ τῷ πατρὶ 
΄, - 2 ΄ 

πράσσειν τολμᾶν οὐχ EvéAutEY. 
E € Ἄς , 3 ΄ 3 ΄ i. Ὁ δὲ Οὔαρος ἐπειδὴ “τολλάχις ἀναχρίνων τὸν «ντίπατρον 

E - ἢ - P) E : T 
οὐδὲν εὑρίσχετο τελέον τῆς ἀναχλήσεως τοῦ ϑεοῦ, δρῶν ἀπέραντον 
2A , , , , - 

ὃν τὸ γινόμενον ἐχέλευσε τὸ φάρμαχον εἰς μέσους ἐνεγχεῖν, ἵν᾽ 
- zs D Ll , E τ 

εἰδῇ τὴν περιοῦσαν αὐτῷ δύναμιν. καὶ χομισϑέντος τῶν ἐπὶ ga- 
, , , , 3217 - 

γάτῳ τις ἑαλωχότων πένει κελεύσαντος Ovagov xal :ταραχρῆμα 
ἔϑανεν. τότε δὲ ἐξαναστὰς ἀττήει τοῦ συνεδρίου xoi τῇ ἑξῆς ἐπ᾽ 
A í ἣ δὴ xal τὸ πλεῖστον ἦσ ὑτῷ ὃ ὶ διὰ γτιοχείας, ἧπερ δὴ καὶ ἴστον σαν αὐτῷ διατριβαὶ διὰ 

, - ,ἢ 3, c , - , 

τὸ Σύροις τοῦτο βασίλειον εἶναι. Ἡρώδης δὲ π᾿ταραχρῆμα μὲν ἔδησε 
^ ^ - ἘΞ 5 3 f; ^ 

τὸν υἱόν. ἄδηλοι δὲ τοῖς πολλοῖς ἦσαν αἱ Οὐάρου πρὸς αὐτὸν 
΄ , 2 ἡ f 5 - - 

ὅμιλίαι xal τί εἰστὼν ἀττεληλύϑει. εἰχάζετο δὲ τοῖς πολλοῖς γνώμῃ 
- , , c ΄ M CAEN , 

τῇ ἐχείνου zto&GGety ὁπόσα περὶ τὸν ντίπεατρον ἔπραξεν. δήσας 
* 3 ' 2 ς , - c , 2. , 7 , * 2 - 

δὲ αὐτὸν εἰς Ῥώμην ὡς Καίσαρα ξχπέμτεει γραμματα ττερὶ αὑτοῦ 
2 ' v E LA , ^ , ' - 

xal τοὺς ἀπτὸ γλώσσης διδάξοντας τὸν Καίσαρα τὴν xaxíav τοῦ 
᾿Αντιπτάτρου καὶ Κωπωνίου γνώμη τὴν Καίσαρος. ἁλίσχεται δὲ 
ς ' ^ 2 ^ € , M 3 ' € A 3 , ^ 3 

ὑχεὸ τὰς αὐτὰς ἡμέρας xol ἐπιστολὴ ὑττὸ ΑἸντιφίλου πρὸς Αντί- 
, , 2 , E 

zarQov γεγραμμένη, ἐν Αἰγύπτῳ δὲ αὐτὸς διέτριβεν. xal λυϑεῖσα 
COE 3X - ; , 2877 : » , B 3:5 - 
bzt0 τοῦ βασιλέως τάδε ἐδήλου" .ἔπεμψα σοι τὴν παρ unc 
ἐπιστολὴν μὴ φεισάμενος τῆς ἑμῆς ψυχῆς" οἶσϑα γὰρ, ὅτι αὐὖὐϑὲς 

, N , - , 3 3 

χιγδυνεύω vozt0 δύο οἰχιῶν, εἰ γνωσθείην. σὺ δ᾽ εὐτυχοίης τεερὶ τὸ 
s. &é ^ c ^ 2 ^ , 3874 355 6 ^ € ^ 

πρᾶγμα.“ χαὶ ἡ μὲν ἐπιστολὴ τάδε ἐδήλου. ἐζήτει δὲ ὃ βασιλεὺς 
4 * , , ? , 5 D -2 

xci τὴν ἑτέραν ἐπιστολήν, οὐ μὴν φανερά γε ἣν, καὶ τοῦ “ἄντι- 
^^ -“η [s] ' 2 - , - c 

φίλου δοῦλος ὃς τὴν ἀναγνωσθϑεῖσαν ἔφερεν ἠρνεῖτο ἑτέραν παρα- 
λαβεῖν. ἀτορίας ovv ἐχούσης τὸν βασιλέα τῶν φίλων τις τῶν τοῦ 

, , c , - /^5 ' 2 ' - 

Ἡρώδου ϑεώμενος ὑπερραμμένον τοῦ δούλου τὸν ἐντὸς χιτῶνα, ἔνε- 
δεδύχει γὰρ δύο, εἴχασεν ἐντὸς τῆς ἐτειτιτυχῆς χρύπτεσϑαι τὰ γράμ- 

ἣν 3 [27 ^ ο΄ 3 ^ 3 ' 

ματα xot ἣν δὲ οὕτως. λαμβάνουσιν οὖν τὴν ἑπιιστολὴν ἐγγεγραμ- 

$ 131 — bell. Iud. I 639. 

PAMELat Zonaras I p. 460. 
1 περιτο ἕωσ P περιέωστο AM. περισέσωστο ed. pr. ἐπὶ] negl. AM 

2 ενέλειπεν P 4 εὕρισχε E 5 μέσον E 6 Ἐεώῃ] εἰδηται P 825 
AME Ἐἀπίει τοῦ συνεδρείου Ρ ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας) in antiochiam perrexit 
Lat 9. ἧπερ] οὗπερ AME αὐτῶ αἱ διατριβαὶ AME 10 ᾿Ηρώδης] i. marg. 
VIIII Lat 12 Ἔομιλεῖαι P 13 ἔπρασσε E [16 x«à Κωπωνίου — Καί- 
σαρος om. ELat ed. pr., nec intellegi possunt γνώμη τῆ καίσαροσ AM 
11 ὑπ᾿ E. 18 Ἐλυϑεῖσα] «9:0 | & Ρ 19 παρὰ Ε 20 αὖϑις om. E. 21 *zv- 
δυνεύω) periclitabor Lat Ἐρίχείων AMLat "εἰ γνωσϑείην) si hoc fuerit 
agnitum Lat 28 τοῦ] órov AME 24 *vgv|v P 20 ἐπεχούσησ E τοῦ om. 
E 26 ὑποεραμμένον E — τοῦ δούλου, litt. ὕδου i.ras. (eras. -- q -) P — *zec- 

τῶνα P 28 Ἐχαὶ ἦν] ἵ. marg. yo καὶ ἦν γὰρ A — óbom. E — *évyryoauuéva P 
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μένα τὲ ἦν ἐν αὐτῇ τάδε" dui) ᾿ντιπάτρῳ. ἔγραψα τῷ πατρί 
σου οἵαν ἤϑελες ἐπιστολὴν χαὶ ἀντίγραφον ποιήσασα τῇ γερὸς τὴν 
ἐμὴν χυρίαν ὡς παρὰ Σαλώμης ἔγραψα, ἣν ἀγαγνοὺς οἶδ᾽ ὅτι τιμω- 
ρήσεται Σαλώμην ὡς beiBovioy. * ἦν δὲ ἃ γεαρὰ τῆς Σαλώμης do- 
χοῦσα εἶναι πιρὸς τὴν δέσττοιναν αὐτῆς on ᾿Ἵντιπάτρου Góv' ὀνό- 
ματι τῷ Σαλώμης ὅσα γοῦν ἡ διάνοια ϑέλοι ὑπηγορευμένη, λέξει 

δὲ συνέκειτο αὐτῆς. τὰ δὲ γεγραμμένα ἦν τοιάδε" , uui βασιλεῖ 
Ἡρώδῃ. ἐγὼ ἔργον ποιουμένη μηδέν σε λανϑάνειν τῶν xarà σοῦ 
γινομένων, εὑροῦσα ἐπιστολὴν Σαλώμης πρὸς τὴν ἐμὴν κυρίαν κατὰ 
σοῦ γεγραμμένην ἐπιχινδύνως ἐμαυτῇ σοὶ δὲ ὠφελίμως ἐξεγραψάμην 
xal ἀ τέστειλά σοι. ταύτην δὲ ἐχείνη ἔγραψεν γήμασϑαι ϑέλουσα 
Συλλαίῳ. κατάσχισον οὖν τὴν ἐπειστολήν, ἵνα μὴ χἀγὼ τῷ ζῆν κιν- 
δυνεύσω.“ πρὸς δὲ αὐτὸν ἐγέγρατιτο ᾿Αντίσετατρον διασαφούσης, 

ὅτι διαχονουμένη χελεύσματι τῷ ἐχείνου αὐτή τὲ γράψειε πιρὸς Ἡρώ- 
δην, ὡς Σαλώμης ἐπιβούλως αὐτῷ πράσσειν ἐπειγομένης τὰ Τιάντα, 

χαὶ ἀντίγραφον τῆς ὡς τερὸς δέσπ ποιναν τὴν αὐτῆς πεμφϑείσης ἐσίι- 
στολῆς ὑτεὸ Σαλώμης ἀττοττέμψειεν αὐτῷ. ἣν δὲ ἡ ni "Iovóaía 
μὲν τὸ γένος, ἐδούλευε δὲ ᾿Ιουλίᾳ τῇ Καίσαρος γυναιχὶ zal ἔπρασσε 
ταῖτα φιλίᾳ τῇ -dvvwvároov ὠνηϑεῖσα iz αὐτοῦ μεγάλῃ δόσει 

20 χρημάτων συγχαχουργεῖν χατά τὲ τοῦ τιατρὸς xal χατὰ τῆς τηϑίδος. 
8. Ἡρώδης δὲ ἐχπλαγεὶς μεγέϑει τῆς ᾿Αντιπάτρου xaxíag ὥρ- 

μῆσεν μὲν xal παραχρῆμα αὐτὸν ἀνελεῖν ὡς χύχηϑρον μεγάλων γε- 
γονότα τιραγμάτων xol μὴ μόνον αὐτῷ ἀλλὰ καὶ τῇ ἀδελφῇ ἐπειβε- 
βουλευχότα xal τοῦ Καίσαρος διεφρϑαρχότα τὴν οἰχίαν, ἐξώτρυνεν 
δ᾽ αὐτὸν xol ἡ Σαλώμη στερνοτυττουμένη xal χτείνειν αὐτὴν χελεύ- 
ουσα, εἴ τινος ἐττὶ τοιοῖσδε τείστεως αἰτίαν ἀξιόχρεων οἵα τε σπια- 

ρασχεῖν γένοιτο. Ἡρώδης δὲ μεταττέμιψας ἀνέκρινεν τὸν υἱὸν χε- 
λεύων εἴ τι ἀντειπεῖν ἔχοι λέγειν μηδὲν ὑτειδόμενον, ere δὲ ἃ ἀχανὴς 
ἦν, ἤρετο αὐτόν, ἐπειδὴ τὰ πιάντα ττανταχοῦ πεφώραται πονηρὸς 

$ 137 — bell. Iud. I 643. 

PAMELatZonaras I 460. 
2 τῇ! τῆ E — 3 Ἐξγραψα] ἔπεμψα Bekker οἷδα E — * τιμωρήσαιτο 

AM 6 ὑπηγορευμένα P ὑπαγορευόμενα AM. ὑπαγορευομένη ed. pr. 1 αὐτῆς] 
acmes Lat 11 ἘἐπέστειλάΡ 09'E συλλαίω (συλαίω E) ϑέλουσα tr. AME 

12 Ἐχάγὼς A τῷ] τὸ (ex τω corr. A AME. 13 τὸν ἀντίπατρον E. 14 Ἐγρά- 

φειε Ῥ 15 αὐτῷ] αὐτῇ E — *émuyouévgs P 11 ὑπὸ] coni. ἀπὸ codd. E 
ἀπὸ σαλώμησ ἐπιστολῆσ tr. E Θ αὐτῷ] E αὐτῆ codd., om. Lat 20 *oivza- 
κουργεῖν P τε] E ye codd. — *zer& τῆς om. P (solum κατὰ om. teste Herchero) 

25 *ób AM 26 ἐπὶ τοῖσδε E — *&&óyoteov P 28 *&üvrmsv P — ome 
δόμενον] Dindorf ὑπειδόμενον codd. E 29 τὰ πάντα om. AME τὰ πάντα 
πανταχοῦ] omnino Lat 

í MN 
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ὦν, τοὺς γοῦν συγχαχουργήσαντας αὐτῷ τὰ πράγματα μὴ μελλῆσαι 
χατειττεῖν. ὃ Ób Αντιφίλῳ τὴν στάντων αἰτίαν ἀνετίϑει, ἕτερον δ᾽ 
οὐδένα προυτίϑει. Ἡρώδη ης δὲ περιαλγῶν εἰριηῖδεν μὲν πέμστειν 
ἐπὶ Ῥώμης τὸν υἱὸν ὡς Καίσαρα λόγον ὑφέξοντα τῶν ἐπὶ τοῖσδε 

βουλευμάτων, ἔπειτα δείσας. μὴ καὶ βοηϑείᾳ φίλων εὑρίσχοιτο τοῦ 5 
χινδύνου διαφυγάς, αὐτὸν μὲν δέσμιον ὡς χαὶ πρότερον ἐφύλασσεν, 
αὖϑις δὲ πρέσβεις ἐξέπεμπε xal γράμματα ἐπὶ κατηγορίᾳ τοῦ υἱέος 
ὅπόσα τε [xui συγχαχουργήσειεν αὐτῷ xai ἀντίγραφα τῶν ἐπι- 
στολῶν. 

ΥἹΙ. 1. Καὶ οἱ μὲν πρέσβεις ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἠπείγοντο ὅπόσα 
τὲ ἀναχρινομένους δεήσοι λέγειν τεροσεχδιδαχϑέντες xal và γράμ- 
ματα φέροντες" εἰς νόσον δὲ ὃ βασιλεὺς ἐμπεσὼν διαϑήχας γράφει 
τῷ νεωτάτῳ τῶν υἱῶν τὴν βασιλείαν διδοὺς μίσει τῷ τε τειρὸς τὸν 
3 ,ἢ * 2^5 - 2) , d ^ € $ , 

᾿Ἵρχέλαον xai GAuvstoy £x τῶν «ντισπεάτρου διαβολῶν, Καίσαρέ τὲ 

ταλάντων χιλίων xai γυναικὶ [oviig τῇ Καίσαρος xai τέχνοις xai 
φίλοις χαὶ ἀτιελευϑέροις Καίσαρος “τενταχοσίων. ἔνεμε δὲ xoci 
τοῖς υἱέσιν χρήματα χαὶ τιεροσόδους καὶ ἀγροὺς xai υἱέσι τοῖς ἐκεί- 
νων, Σαλώμην δὲ ἐπὶ μέγα ἐπλούτιζεν τὴν ἀδελφὴν εὔνουν τὲ 
αὐτῷ ἐπὶ στᾶσιν διαμεμενηχυῖαν xai μηδαμόϑε ϑρασυνομένην χα- 
Igne. ἀπεγνωχὼς δὲ περιοίσειν, xai γὰρ :τερὶ ἔτος ἑβδομηχοστὸν 
ἦν, ἐξηγρίωσεν ἀχράτῳ τῇ OQyr καὶ πιχρίᾳ εἰς στάντα χρώμενος" 
αἴτιον δὲ ἣν δόξα τοῦ καταφρονεῖσθαι χαὶ ἡδονῇ τὰς τύχας αὐτοῦ 
τὸ ἔϑνος φέρειν" ἄλλως T ἐπειδή τινες τῶν δημοτιχωτέρων ἀνϑρώ- 
«Ov χαὶ ἐπανέστησαν αὐτῷ διὰ τοιαύτην αἰτίαν. 

2. Ἦν Ἰούδας ὃ Sagupatov zci Mar9íog ὃ MegyaAo 90v 'Iov- 
δαίων λογιώτατοι xal παρ᾽ οὕστινας ἐξηγηταὶ a τῶν πατρίων νόμων, 

n 14s bell. Iud. I 644. 

PAMELat Zonaras 1 p. 461. 
1 Ἐσυγχαχουργήσαντας] καχουργήσαντασ P μελῆσαι E 2 *avgstv 

P Ἐδὴ δὲ Μ οἱ οχ corr A 23 *zooort0s coni. ὃ βεβουλευμένων E 
Ἐβοήϑια P τῶν φίλων AME εὑρίσχοι τῶν κινδύνων E. 6 Ἐδιαφυγών 
ΑΝ διαφυγὴν Ernesti 7 Ἐπρεσβείασ P ἐξέπεμψε E υἱέωσ ME 
8 Ἐσυνχαχουργήσειεν P. 10 i. marg. ; E τὴν ῥώμην E 11 προεχϑι- 
δαχϑέντες Hudson 12 εἰς] i marg. X Lat 18 τῷ πρόσ τε tr. E 14 ἔτε 

— 15 χιλίων χαὶ i. ras. angustiore m. 2 A τεῖ τε χρήματα ΑΜ 1 *mille 
talenta Lat 17 *xal véos. P 18. δὲ] τε AME 19 αὐτῷ ἐπὲ πᾶσιν] ἐν 
πᾶσι πρὸσ αὐτὸν AME 20 εἑβδομικοστὸν P 21 ἐξηγρίωιται  ἐξηγρίωται 
M ἐξηγρίωτο E ἔἜπάντας Hudson 23 v] τε AM, om. E. 24 *ze? om. M 
25 iudas arifaei Lat Σαριφαίου] φαρισαίου E i. marg. σαπφωραίου (xq 1. 
ras. A) AM ex bell. Iud. Μεργαλώϑου! μαργαλώϑου AME μαργάλου bell. 
Iud. et i. marg. AM neglothi cod. ALat 26 Ἐοὺστινασοῦν Dindorf TOY 
πατρίων ἐξηγηταὶ tr. AME 

10 

15 
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ἄνδρες χαὶ δήμῳ τιροσφιλεῖς διὰ τεαιδείαν τοῦ νεωτέρου" ὁσημέραι 
γὰρ διημέρευον αὐτοῖς τιάντες οἷς πιροστιοίησις ἀρετῆς ἐτιετετή- 

δευτο. οἵ τὲ σιυνϑανόμενοι τοῦ βασιλέως τὴν νόσον ϑεραεύειν 
ἄπορον οὖσαν ἐξῆραν τὸ νεώτερον, ὥστε ὅπιόσα σταρὰ νόμον τοῦ 
γεατρίου χατεσχεύαστο ἔργα vz0 τοῦ βασιλέως ταῦτα χαϑελόντες 
εὐσεβείας ἀγωνίσματα saga τῶν νόμων φέρεσϑαι" zal γὰρ δὴ διὰ 
τὴν τόλμαν αὐτῶν σιαρ᾽ ὃ διηγόρευεν ὃ νόμος τῆς ποιήσεως τά τὲ 
ἄλλα αὐτῷ συντυχεῖν, οἷς τταρὰ τὸ εἰωϑὸς τοῦ ἀνϑρώτιου διετρίβη, 
xal δὴ καὶ τὴν νόσον. ἦν γὰρ τῷ Ἡρώδῃ τινὰ πραγματευϑέντα 
γεαρὰ τὸν νόμον, & δὴ ἐπεχάλουν οἱ σιερὶ τὸν Ιούδαν xal "Π]ατϑίαν. 
χατεσχευάχει δὲ ὁ βασιλεὺς ὑπὲρ τοῦ μεγάλου ππυλῶνος τοῦ ναοῦ 
ἀνάϑημα xci λίαν “τολυτελές, ἀετὸν χρύσεον μέγαν" χωλύει δὲ ὁ 
γόμος eixóvov τε ἀναστάσεις ἐπινοεῖν καί τινων ζῴων ἀναϑέσεις 

ἐπιτηδεύεσθαι τοῖς βιοῦν xav! αὐτὸν προῃρημένοις. ὥστε ἐχέλευον 
οἱ σοφισταὶ τὸν ἀετὸν χατασττᾶν᾽ xci γὰρ εἴ τις γένοιτο χίνδυνος 

τῷ εἰς ϑάνατον ἀναχειμένῳ, πολὺ τῆς ἐν τῷ ζὴν ἡδονῆς λυσιτελε- 

στέραν φαίνεσϑαι τὴν προστιϑεμένην ἀρετὴν oz αὐτοῦ τοῖς ἐπεὶ 
σωτηρίᾳ xal φυλακῇ τοῦ :τατρίου μελλήσουσι τελευτᾶν διὰ τὸ ἀί- 
διον τοῦ ἐπιαινεῖσϑαι φήμην κατασχευασαμένους ἔν τὲ τοῖς YUY 
ἐπαινεϑήσεσϑαι xal τοῖς ἐσομένοις ἀειμνημόνευτον χαταλείπειν τὸν 
βίον. χαίτοι γε xal τοῖς ἀχινδύνως διαιτωμένοις ἄφυχτον εἶναι 
τὴν συμφοράν, ὥστε χαλῶς ἔχειν τοῖς ἀρετῆς ὀριγνωμένοις τὸ χατε- 
ινηφισμένον αὐτοῦ μετ᾽ ἐεαίνων χαὶ τιμῶν δεχομένοις αττιέναι τοῦ 

$ 152 — bell. Iud. I 649. 

PAMELatZonaras I. p. 461. 
1 τῶν νεωτέρων E — *0o! ἡμέραι ex corr. A. 2 ᾿ἐπετετήδευτο] ἐπε- 

τήδευτο P ἐπετηδεύετο M. ἐπιτετήδευτο coni. 3 οἵ cz] isi igitur Lat οὗτοι 
coni, τε] om. E τότε Dindorf 4 νόμον τοῦ πατρίου] τὸν νόμον τὸν πά- 

: EC: 2 UID: 
τριον AME paternam legem Lat — 5 χαϑελόντεσ A καϑελόντεσ M. καϑελόντασ 

5 SX - ,' o9. ov , e PJ - 3 - 

E  61ltt. ok τῶν voi. ras. m. 2A τὸν νόμον M T αὐτῶν] αὐτοῦ M. 
et ex corr. A eius Lat παρ᾽ ἃ ed.pr. ὃ νόμος] évóo P 8 αὐτῶν P 
παρὰ — ἀνθρώπου] praeter humanum morem Lat διετρίβη] i.marg. yo (om. 

M) συνέβη AM fuerat conuersatus Lat 10 ἐπεζάλουν M Ἐματϑαῖον AM. 
11 Ἐχατεσκευάκει, εἰ i.ras. A δὲ] om. M γὰρ E — *cvov πυλῶνοσ τοῦ 

μεγάλου AM 12 ἕχαὶ om. AM μέγα E 13 ἔτε om. M — *zwo»] τινώων 
P 14 Ἑῶστε ἐξεχέλευον P 18 τις] τισ ἀν AME 16 τῷ — ἀνακειμένῳ]) 
mortalibus Lat τῶν et ἀναχειμένων ex cod. Voss. Hauerkamp 11 προ- 

τεϑειμένην AME 18 μέλλουσι E ἀείδιον Ῥ 20 χαταλειπεῖν Ῥ χατα- 

λιπεῖν ΑΝ τὸν βίον] τὸ χλέοσ AM 21 xai om. AM 23 αὐτοῦ] αὐ- 
τῶν ed. pr. 

losephus IV. ví 
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βίου. φέρειν γὰρ κούφισιν πολλὴν τὸ ἐπὶ καλοῖς ἔργοις ὧν μνη- 
στῆρα τὸν χίνδυνον εἶναι τελευτᾶν, xci ἅμα υἱέσι τῶν αὐτῶν xol 
ὁπόσοι τοῦ συγγενοῦς χαταλείποιντο ἄνδρες γυναῖχες xal τοῖσδε 
σεεριτεοιῆσαι ὄφελος εὐχλείᾳ τῇ ἀτο᾿ αὐτῶν. 

3. Καὶ οἱ μὲν τοιούτοις λόγοις ἐξῆραν τοὺς νέους. ἀφικχνεῖ- 
ται δὲ λόγος εἰς αὐτοὺς τεϑνάναι φράζων τὸν βασιλέα καὶ συνέ- 
σεραττε τοῖς σοφισταῖς. χαὶ μέσης ἡμέρας ἀνελϑόντες χατέσπων 
τὲ xol πελέχεσιν ἐξέχοψαν τὸν ἀετὸν πολλῶν ἐν τῷ ἱερῷ διατρι- 
βόντων. χαὶ ὃ στρατηγὸς τοῦ βασιλέως, ἀγγέλλεται γὰρ ἡ ἐπιχεί- 
ρησις πρὸς αὐτόν, ἀπὸ μείζονος διανοίας ἢ ἐπράσσετο ὑπολαβὼν 

ἄνεισι χεῖρα πολλὴν ἀγόμενος. ὅπόσοι ἀνϑέξοιεν τῷ τελήϑει τῶν 
πειρωμένων χαϑαιρεῖν τὸ ἀνάϑημα, ἐπιττεσών ve μὴ τειροσδεχομέ- 
γοις, ἀλλ᾽ ὅποῖα ὄχλος φιλεῖ δόξη μᾶλλον ἀμαϑεῖ ἢ προνοίᾳ ἀσφα- 
λεῖ τετολμηχότας, ἀσυντάχτοις τὲ χαὶ μηδὲν τοῦ ὀνήσοντος τερο- 
ανεσχοττημένοις. τῶν τε νέων ovx ἐλάσσους τεσσαράχοντα ἀνδρῶν, 
oi ϑάρσει ἔμενον ἑπιόντα ἐς φυγὴν τοῦ λοιτεοῦ τελήϑους καταστάν- 
τος, λαμβάνει xal τοὺς εἰσηγητὰς τοῦ τολμήματος Ἰούδαν zal Πατ- 
ϑίαν ἄδοξον ἡγουμένους ὑποχωρεῖν τὴν ἔφοδον αὐτοῦ, καὶ ἀνήγαγεν 
ἐπὶ τὸν βασιλέα. ἐρομένου δὲ ἐπεὶ ἀφίκοντο Ém^ αὐτὸν τοῦ βασι- 
λέως, εἰ τολμήσειαν αὐτοῦ τὸ ἀνάϑημα χαϑελεῖν, ἀλλὰ xal τεεφρό- 
γηταί γε ἡμῖν τὰ φρονηϑέντα χαὶ πέπραχται τὰ πεπραγμένα μετ᾽ 

ἀρετῆς ἀνδράσι τιρεττωδεστάτης᾽" τοῦ ve γὰρ ϑείου τῇ ἀξιώσει βε- 
βοήύϑηται ὑφ᾽ ἡμῶν χαὶ τοῦ νόμου ἠχρόατο τὸ σῶφρον, ϑαυμαστόν 
τὲ οὐδέν, εἰ τῶν σῶν δογμάτων ἀξιωτέρους τετηρῆσϑαι ἡγησάμεϑα 
γόμους, οὺς Πωσῆς ὑπαγορεύσει xal διδαχῇ τοῦ ϑεοῦ γραψάμενος 

8 158 — bell. Iud. I 650. 

PAMELatZonaras I p. 462. 

1 φέρει P zovquow P ὧν — 2 sive quae non nisi meditatione 
periculi conquiruntur Lat μνηστήρια ΑΜ 2 ὑέσι Ρ tov] τοῖς ed. pr. 
ὃ χαταλείποντο sic P ἄνδρεσ ἢ γυναῖχεσ AM 8 ἐξέχονναν] ἐξῆραν P ἐξέχοπ- 
rov E et bell Iud. 10 *7] ; AM 11 άνεισι] &v&c Ρ ἐπαγόμενοσ E 
ἀνϑέξειεν Μ 12 πειρομένων Ρ 13 ἀσφαλῆ Ρ 14 τετολμηκότας] τετολμη- 
χόσι ed. pr. congregata (turba) Lat Ἐδνείσαντοσ P 16 ϑράσει E 
εἰσ AME 17 Ἐματϑαῖον P 18 ἀνήγαγον E 19 ἐπὶ sio ΜἩ 20 *ei] 
cur Lat τί Bekker Ἐπεφρόντισται Naber 21 *c& φροντισϑέντα Naber 
μετὰ E 22 ἀξιώσει βεβοήϑηται ἀξιώσει πεπιστευμένα βεβοήϑηται (litt. e — 
βεβοήϑηται 1. ras. angustius scripta m. 2 A, βὲ s. M) ΑΜ. 23 ἠχρύατο)] ἡχροάτο 
P ἠκρόαται coni. ἠχρόατο τὸ σῶφρον) vi ἀκροάσει πεφροντίσμεϑα, i. marg. 
ye πεφροντισμένα Α τῇ ἀκροάσει πεφροντισμένα Μ 24 τεῦ δὲ E. τ Ἐτηρεῖ- 

σϑαι Bekker ἡγήμεϑα AME δῦ τοὺσ νόμουσ E μωΐῦσῆσ AMELat 
Ἐῤπηγορεύσει P — ἔδιδαχει P 
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€ € - ' n /' » ^ , [£1 

χατέλισχιεν. ἡδονῇ ve τὸν ϑάνατον οἴσομεν χαὶ τιμωρίαν ἡντινα 
F^ ^ * 3 γ»ᾳῳ, , nu LE - » - 

ἐπειθάλοις διὰ τὸ μὴ ἐτε ἀδίχοις ἔργοις, ἀλλὰ φιλίᾳ τοῦ εὐσεβοῦς 
μέλλειν συνείσεσϑαι τὸ ἐφομιλῆσον αὐτοῦ.“ καὶ οἱ μὲν ταῦτα τεάν- 
τες ἔλ οὐδὲν ἐλλισιεστέρς τῇ τόλ "ἡ λόγου χρώμενοι, 5 ϑαρ- τὲς ἔλεγον οἱ ᾿λιυτεστέρῳ τῇ τόλμῃ τοῦ λόγου χρώμενοι, ἡ ϑαρ 

, ^ » , ᾽ , , ^ ^ ^ , ^ 

σήσαντες τὸ ἔργον τεράττειν οὐχ ἀπετράτιοντο. βασιλεὺς δὲ αὐτοὺς 
, , - ) * "ἢ ^ 

χαταδήσας uerézeusey εἰς Ἱεριχοῦντα Ιουδαίων τοὺς ἐν τέλει, «ai 
, f ) M ) ' y *i γχεαραγενομένων ἐξεχλησίασεν εἰς τὸ αὐτὸ ϑέατρον ἐπὶ χλινιδίου 

2 , - - τῶ , 5 

χείμενος aÓvvauíc τοῦ στῆναι, γωνεῖστων τε ἐφόσον αἵτινες ἦσαν 
H , S 2 ) b X " ἂν Ν 4 

ἐχε αὐτοὺς γεγονυῖαι ἀνηριϑμεῖτο, xai τοῦ ναοῦ τὴν χατασχευὴν 
€ , ?^ i: εἰ - , * ] , , 

ὡς μεγάλοις τέλεσι τοῖς αὐτοῦ γένοιτο μὴ δυνηϑέντων ἔτεσιν éza- 
, - 3 , ^^ , 

τὸν εἰχοσιτεέντε τῶν Ἰσαμωναίου ἐν οἷς ἐβασίλευον τοιόνδε τι 
^ - - - - - ^ 3 , ᾿ς , 

inl τιμῇ τιρᾶξαι τοῦ ϑεοῦ, χοσμῆσαι δὲ καὶ ἀναϑήμασιν ἀξιολο- 
» o? [4 »*5 »7Σύυ ^ 3 - , » Q^ , 

γοις. ανϑ ὧν ἐλπίδα uiv αὐτῷ γενέσϑαι xav μεϑὸ ϑάνοι χατα- 
, ? - * » ^ , LE j , 

λελείψεσϑαι μνήμην ve αὐτοῦ xcl εὔχλειαν. χατεβόα τε ἤδη, διότι 
: " : ) 3 2 3 ς ν᾿ Y - € gt , ? , ^^ , ^ 23 

μηδὲ ζῶντα ὑβρίζειν ἀτιόσχοιντο εἰς αὐτόν, ἀλλ΄ ἡμέρας τε xat ἐν 
» " - γεληϑύος t9 ^ E E e o9 - ς 3 2 - P] t 

ὄψει τῆς τεληϑύος ὕβρει χρωμένους ἅψασϑαι τῶν ὑτε αὑτοῦ aya 
, ς n , i xo; ^ P 

χειμένων xai χαϑαίρεσιν ὑβρίζοντας ve ποιεῖσθαι, λόγῳ μὲν εἰς 
3 , » , , T , - , ^ - 

αὑτόν, ἀλήϑειαν δὲ εἰ τις ἐξετάζοι τοῦ γεγονότος ἱεροσυλοῦντας. 
' ' , ) - ' PN * 3 γ - 

4. Oi δὲ διὰ τὴν ὠμότητα αὐτοῦ, μὴ δὴ καὶ κατ αὐτῶν 
, , , , , 3 ^ 

ἐξαγριώσας εἰστιράττοιτο τιμωρίαν, ovre γνώμῃ ἔφασαν αὑτὰ πε- 
- - 3 - , , 2 πὰ 3 J ΄ , , 

moaüyOau τῇ αὑτῶν, φαίνεσϑαί τὲ αὑτοῖς οὐχ ἀττηλλαγμένα κολά- 

$ 164 — bell. Iud. I 653. 

PAMELat Zonaras I p. 462. 
1 Ἐχατέλειπεν Ρ *oioousv] owousvoo P 2. ἐπιβάλλοισ E 3 μέλλει 

AM συνήσεσϑαι P συνέσεσϑαι M. ἐφομιλῆσον] coni. ἐφομιλῆσαν AM ἐπο- 
μιλῆσαν P 4 ἐλλιπεστέραι, v i. ras., αὐ ex «v corr. À ἐλλειπεστέρα P 
τοῦ λόγου τῆ τόλμη tr. M ἢ] ἢ Bekker 5 ἔβασιλεὺς — 6 τέλει] rex autem 
uinculis eos constringi praecipiens euocauit ea; hierichunte iudaeorum principes 

Lat *ói) τὲ P 6 μετέπεμπεν) ἐξέπεμπεν AM ἐξέπεμψεν E Ἰουδαίων] 

χαλέσασ ἰουδαίων AM. zal χαλέσασ ἰουδαίουσ (ἰουδαίων Zon.) E 7 ἐξεκλη- 

σίασεν — ϑέατρον)] consessus omnium congregatur Lat ἐξεκκλησιάσασ AM. 
ἐχχλησιάσασ E — ̂ τὸ αὐτὸ ϑέατρον] vo ἀμφιϑέατρον Naber; sed fort. αὐτὸ 
spurium 8.Ἐγωνεΐστων — 9 ἀνηριϑμεῖτο] enumerabat igitur praesumptiones 

seditiosorum iuuenum, in quibus saepius fuerant depraehensi Lat — yovstovov] 

£L eX ε Corr. P τῶν ἀγωνιστῶν AM τῶν εὐποιϊῶν E τῶν ἀγωνιῶν Hudson 
τε ἐφόσον om. E Ἐχΐἵτινες! δήτινεσ (δή 1. ras., ὃ ex α aut o corr. A) AM 
Ἐῆσαν, ἢ i. ras. A 10 *Zregwv om. i. marg. suppl. M 11 *exozévre P 
ἀσσαμωναίου E ἐβασίλευον om. M — 13 κἀν] καὶ E — ἐχαταλελήψεσϑαι P 
14 vc] δὲ ME ἤδη om. E 18 μήτε Ρ 11 *zaS9elgsow] καϑαιρήσειν P 

ὑβρίζοντάς τε ποιεῖσϑαι!) ποιήσασϑαι ὑβρίζοντασ E ὑβρίζοντας πεποιῆ- 
σϑαι Bekker 18 ἀλήϑειαν] Hudson ἀληϑεία codd. E ἐξετάζει τὸ γεγονὸσ 
E 20 Ἐείσπράττετο M Ἐἕξφασαν)] ἔπραξαν M 

ΤῈ 
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σεως αὐτὰ εἶναι. ὃ δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις savrégoG ἔσχεν, Maz- 
ϑίαν δὲ τὸν ἀρχιερέα τεαύσας ἱερᾶσϑαι ὡς αἴτιον τοῦ μέρους τού- 
τῶν γεγονότα χαϑίστα Ἰωάζαρον ἀρχιερέα, ἀδελφὸν γυναιχὸς τῆς 
αὐτοῦ. ἐπὶ δὲ τοῦ MaS9Síov τούτου ἱερωμένου συμβαίνει xoi ἕτε- 
ρον ἀρχιερέα χαταστῆναι πρὸς μίαν ἡμέραν. ἣν Ἰουδαῖοι νηστείαν 
ἄγουσιν. αἰτία δ᾽ ἐστὶν ἴδε. ὃ Π͵ατϑίας ἱερώμενος ἕν νυχτὶ τῇ 
φερούσῃ εἰς ἡμέραν, ἧ ἣ νηστεία ἐνίστατο, ἔδοξεν ἐν ὀνείρατι ὧμι- 
ληκέναι [γυναιχί], χαὶ διὰ τόδε οὐ δυναμένου ἱερουργεῖν ᾿Ιώσηπος 
ὃ τοῦ Ἑλλήμου συνιεράσατο αὐτῷ συγγενὴς ὦν. Ἡρώδης δὲ τόν 
τε MavOíav ἐπεπαύχει τῆς ἀρχιερωσύνης καὶ τὸν ἕτερον Π]ατϑέαν, 
ὃς ἐγηγέρχει τὴν στάσιν, χαὶ ἄνδρας £x τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἔχαυ- 
σεν ζώους. καὶ ἡ σελήνη δὲ τῇ αὐτῇ νυχτὶ ἐξέλιπεν. 

5. Ἡρώδῃ δὲ μειζόνως ἢ νόσος ἐνεειχραίνετο δίκην ὧν τεαρα- 
γομήσειεν ἐχιτρασσομένου τοῦ ϑεοῦ" τεῦρ μὲν γὰρ μαλαχὸν ἣν οὐχ ὧδε 
χολλὴν ἀττοσημαῖνον τοῖς ἐπαφωμένοις τὴν φλόγωσιν διτόσην τοῖς 
ἐντὸς προσετέϑει τὴν χάχωσιν. ἐπιϑυμία δὲ δεινὴ τοῦ δέξασϑαί 

τι ἀπε αὐτοῦ, οὐ γὰρ ἦν μὴ οὐχ ὑπουργεῖν. καὶ ἕλκωσις τῶν τε 
ἐντέρων χαὶ μάλιστα τοῦ χόλου δειναὶ ἀλγηδόνες, καὶ φλέγμα ὑγρὸν 
σερὶ τοὺς πόδας xci διαυγές" παραπλησία δὲ xal πιερὶ τὸ ἦτρον 
χάχωσις ἦν, ναὶ μὴν xci τοῦ αἰδοίου σῆψις σχώληκας ἐμπτοιοῦσα, 
σινεύματός τὲ ὀρϑία ἔντασις xol αὐτὴ λίαν ἀηδὴς ἀχϑηδόνι τὲ 
τῆς ἀττοφορᾶς xal τῷ πιυχνῷ τοῦ ἄσϑματος, ἐσπασμένος τὲ περὶ 

$ 168 — bell. Iud. I 656. 

PAMELat Zonaras I p. 462, Eusebius hist. eccl. I 8. 5. 

L πραοτέρωσ AME 2 *ró μέρος Bekker *rovtor ex τοῦτον COIT. 
P 3 χαϑιστὰ P χαϑιστᾶ E Ἐζώζαρον AM azarum Lat 4 ματϑίου 
AME 6 *ó AM  *ísgou£vo-c, eras. v A. 5 5 om. E Ἐώμειληχέναι 
P 8. “γυναικί om. P 9 ξλλήμου P ἐλήμου M ἐλλίμου E elimi Lat 
10 "ἀρχιερωσύνης! ἱερωσύνη M [11 ἑτέρων P 12 ζώους] ζῶντασ (vrac 
i. ras. A) AME Ἐξἐξέλειπεν P 13 Ἡ ρώδῃ] incip. Eusebius *ói] ve P 
uero Lat — *évemuxgéívevo P "παρηνόμησεν aut παρενόμησεν Eusebii codd. 
quidam 14 οὐχ ὧδε! P Eus. οὐ AM οὐδὲ E non tantum Lat — 15 Ἐσπόσην) 
ὅσην Eus 106 ἐπιϑυμία — 131 ὑπουργεῖν] auiditas quoque inezplebilis semper 
inerat cibi nec tamen satietas rapidis (rapidinis cod. A) incitata faucibus uale- 

bat implere (om. A) ingluuiem (ingluuies A) Lat δέξασϑαι! ὁδάξασϑαι Naber 
11 τῇ καὶ, i. marg. yo δέξασϑαί τι ἀπ᾿ αὐτοῦ À ἀπ᾽ αὐτοῦ om. Eusebii 
codd. plurimi ov γὰρ) οὐδὲ Eusebii codd. plurimi ἑλχώσεισ E τε 
τῶν tr. E 18 Ἐἐντέρων, vv i. ras. A χώλου EEus *gAcyua] hu- 
mor Lat 19 περὶ] ἡ περὶ Eus Ἐτὸ om. P 20 *v«i] x«i Stephanus 

MN: 
apud Euseb. et Nicephorus — *oxo/uz«c P 21 ἔνστασισ P. ἔνστασισ s. m. 2 E 

αὐτὴ] αὕτη AME Ἐἀχϑηδόνει P. 22 πνυχνῶ E. ἐσπασμένος] onaouóo 
E et i. marg. AM et Eusebii codd. quidam contractus Lat 

10 
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γᾶν ἦν μέρος ἰσχὺν οὐχ ὑπομενητὴν τιροστιϑέμενος. ἐλέγετο οὖν 
ὑχεὸ τῶν ϑειαζόντων xal οἷς ταῦτα τεροατιοφϑέγγεσϑαι σοφίᾳ τερό- 
χείται, τειοινὴν τοῦ ττολλοῦ δυσσεβοῦς ταύτην ὃ ϑεὸς εἰστεράσσεσϑαι 

σεαρὰ τοῦ βασιλέως. καίτεερ δὲ μειζόνως ἢ ἀντίσχοι ἄν τις ταλαι- 
γεωρούμενος ἐν ἐλυείδε τοῦ ἀνασφαλοῦντος ἦν, ἰατρούς τε uevaztéu- 
zy χαὶ ὁπόσα ἀρωγὰ ὑπαγορεύσειαν χρῆσϑαι μὴ ἀ:τοτετραμμένος, 
ποταμόν τὸ τιεράσας Ἰορδάνην ϑερμοῖς τοῖς χατὰ Καλλιρρόην αὖ- 
τὸν παρεδίδου, ἅπερ σὺν τῇ ἐς πάντα ἀρετῇ xci πότιμά ἐστιν" 
ἔξεισιν δὲ τὸ ὕδωρ τοῦτο εἰς λίμνην τὴν ἀσφαλτοφόρον λεγομένην. 
χανταῦϑα τοῖς ἰατροῖς δοχῆσαν ὥστε ἀναϑάλτεειν αὐτόν, καϑεϑεὶς 

εἰς σεύελον τυλέων ἐλαίου δόξαν μεταστάσεως ἐνεποίησεν αὐτοῖς. 

τῶν δὲ οἰχετῶν οἰμωγῇ χρωμένων ττεριενεγχὼν xal μηδ᾽ ἥντινα 
ἀμφὶ τοῦ σωϑησομένου ἐλτείδα ἔχων τοῖς στρατιώταις ἀνὰ πεντή- 
χοντα δραχμὰς ἑχάστῳ χελεύει νεμηϑῆναι" πολλὰ δὲ xal τοῖς ἦγε- 
μόσιν αὐτῶν xci φίλοις τοῖς αὐτοῦ ἐδωρεῖτο. xal παρὴν αὖϑις 

ἐπεὶ Ἱεριχοῖντος μέλαινά τὲ αὐτὸν doct χολὴ ἐπὶ z&ot ἐξαγριαί- 
γουσα, ὥστε δὴ τελευτῶν πρᾶξιν τοιάνδε ἐπινοεῖ" ἀφικομένων 
περοστάγματι τῷ αὐτοῦ Ἰουδαίων ἀνδρῶν παντὸς τοῦ ἔϑνους ὅττοί- 
cote ἀξιολόγων" πολλοὶ δὲ ἐγένοντο ὡς τοῦ παντὸς ἔϑνους κατα- 

χεχλημένου xal πάντων ἀχροασαμένων τοῦ διατάγματος. εἰς γὰρ 
ϑάνατον ἣν ἀναχείμενα τοῖς ἀλογήσασι τῶν ἐπιστολῶν ἐμμαινομέ- 
vov τιᾶσιν τοῦ βασιλέως δμοίως τοῖς τε ἀγναιτίοις xal τταρεσχηχό- 
σιν αἰτίαν" συγκλείσας αὐτοὺς πτάντας ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ τήν τὲ 

$ 170 — bell. Iud. I 656. 

PAMELatZonaras I p. 463, Eusebius hist. eccl. I 8. 7. 
1 μέρος] μέλος E et Eusebii codd. quidam membra Lat ὑπομονητὴν E 

et Eusebii codd. quidam προστιϑέμενον E — *ov»] γοῦν Eus — 2 Ἐπρούκχειτο 

Eusebii codd. plurimi ὃ. δυσσεβοῦς] καὶ δυσσεβοῦς Eusebii codd. maior pars 

Ἐεἰσπράξασϑαι M. εἰσπράττεσϑαι Eus 4 βασιλέως] fin. Eus ἕχαίπερ 

— ὃ qv] ipse tamen multum spe salutis instabat Lat καίπερ] ὃ δὲ καίπερ 

E δὲϊ δὴ PME 5 ἀνασφαλοῦντος] ἀνασφῆλαι AME 6 μη ἀποτετραμ- 
μένος] καὶ ἀποτετραμμένοσ μὴ ἀναινόμενοσ E 1 καλαιρόην P χαλλιρόην A 
καλλιρόαν E callioram Lat αὐτὸν AE. 10 αὑτὸ ΡΜ καϑεσϑεὶσ AME 
missus Lat 11 ἘπτίελονΡ ἔπλέον P Ἐἐλαίου πλέων ἰτ. AM 12 *uzó* 
ἥντινα, δ᾽ ἣν i. ras. ex δεὶν corr. P 13 Ἑάνὰ] κατὰ P 14 δραχμὰς] 
dragmas auri Lat Ἐχελεύειν PA 15 αὐτῶν] αὐτοῦ ΒΞ — *«vrob M 
16 Ἐχολὴ αὐτὸν 59s. tr. AM 17 δὴ] ἤδη E fort. recte *émwosiv A!M 

18 παντὸς τοῦ ἔϑνους suspecta, om. ut uid. Lat παντὸς] τῶν παντὸσ 
E ἕδποι ποτὲ AM ex locis omnibus Lat ὅπούποτε ed. pr. 19 Ἔχατα- 
χεχλημένουσ P 21 *dAoyno«oi]] ἀλογήμασι ἃ ἀλγήμασι M 23 Ἐσυγ- 
χλήσασ A 

17 2 

Qt 
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ἀδελφὴν αὐτοῦ Σαλώμην xal τὸν ἄνδρα αὐτῆς “41λεξᾶν μεταπέμψας 
τεϑνήξεσϑαι μὲν οὐ πόρρω ἔλεγεν ἐπὶ τοσόνδε τῶν ἀλγηδόνων 
αὐτὸν ττεριεττουσῶν᾽" καὶ τόδε μὲν οἶστόν τὲ xal πᾶσι φίλον zta- 
φατυγχάνειν, τὸ δὲ 0À ἰοφυρμῶν τε ἄπορον xai σπτένϑους ἐνδεᾶ ὅττοῖον 
ἐπὶ βασιλεῖ πράσσοιτο ἂν μάλιστα αὐτῷ λυπηρὸν εἶναι" οὗ γὰρ 
ἀτεοσχοτιοῦν τὴν ᾿Ιουδαίων διάνοιαν, ὡς εὐχτὸς αὐτοῖς xal πάνυ 
χεχαρισμένος ὃ ϑάνατος αὐτοῦ διὰ τὸ xal ζῶντος imi ἀποστάσει 
ἐπείγεσθαι xal ὕβρει τῶν ὑττ᾽ αὐτοῦ προτιϑεμένων" ἔργον δ᾽ ἄρα 
ἐχείνων εἶναι χοὐφισίν τινα αὐτῷ ψηφίσασϑαι τοῦ ἐπὶ τοιοῖσδε 
ἀλγεινοῦ: τὰ αὐτὰ γὰρ δὴ φρονῆσαι δόξῃ τῇ αὐτοῦ μὴ ἀττειπεαμέ- 
voy μέγαν ve αὐτοῦ τὸν ἐπιτάφιον γενέσϑαι καὶ ὅττοῖος οὐδ᾽ ἄλλοις 
βασιλέων χαὶ ττένϑος διὰ τοῦ ἔϑνους ἅτεαντος éx ψυχῆς ὀλοφυρα- 
μένων ἐπὶ παιδιᾷ χαὶ γέλωτι αὐτοῦ. ἑἐπὰν οὖν ϑεάσωνται τὴν 
ψυχὴν ἀφέντα αὐτόν, περιστήσαντας τῷ ἱπυποδρόμῳ τὸ στρατιω- 
τιχὸν ἀγνοοῦν ἔτι τὸν ϑάνατον αὐτοῦ, μὴ yàg zgóregov εἰς τοὺς 
πολλοὺς ἐξενεγχεῖν ἢ τάδε τερᾶξαι κελεύειν, ἀκοντίσαι τοὺς ἐγχα- 
ϑειργμένους, χαὶ πάντας τοῦτον ἀνελόντας τὸν τρόπον διχόϑεν 
ὅς » c , τὸ 3 2 , z4 s 

αὐτὸν οὐχ ἁμαρτήσαντας τοῦ εὐφρανοῦντος, χυρώσει τὲ ὧν ἔπι- 
στείλειεν αὐτοῖς μέλλων τελευτᾶν xol τῷ πένϑει ἀξιολόγῳ τετιμῆ- 
σϑαι. χαὶ ὃ μὲν μετὰ δαχρύων ποτνιώμενος χαὶ τοῦ συγγενοῦς 
τὴν εὔνοιαν xci πίστιν τοῦ ϑείου πιροσχαλῶν ἐπέσχητιτε μὴ ἢτι- 
μῶσϑαι ἀξιῶν, χαἀχεῖνοι ὡμολόγουν οὐ παραβήσεσϑαι. 

6. Κατανοήσειεν δ᾽ ἂν τις τὴν διάνοιαν τοῦ ἀνϑρώπου zal 

$ 175 — bell. Iud. I 689. 

PAMELatZonaras I p. 463. 
3 περιεχουσῶν AME 4 τὸ óbom.AME τε] δὲ Ε χαὶ χα Ρ ἔἕάπειρον 

ed. pr. ὅ μάλιστα] ὃ μάλιστα ἘῈὀἙ 6 ἀποσκχοποῦν] PA! ἀπο σχοποῦ M et ex 
corr. ἃ εὐχτὸς] ἐχτὸσ P yg svxvaioci.marg. ΑΝ 8 δὲ Ε 9 αὐτῷ! αὐτοῖσ E 
10 ἘἀλγηνοῦῬ τὰ αὐτὰ — 13 αὐτοῦ! proinde petere se ab illis, quod eos sciret 
contra eius gloriam in nullo uenturos, ut agerent qualiter eius exequiae hono- 

rabiles super ceteros reges et luctus amplior ageretur. quod futurum dicebat si 
peregissent, ut iudaei ex animo in eius morte deplorare lamentarique cogeren- 
tur Lat γὰρ] δεῖ (. ras. A) AM δὴ] δεῖ E δόξῃ] καὶ δόξη E — *«vrob 
M 11 μέγαν vt] τε μέγαν P μέγαν A!E γενήσεσϑαι E, recte nisi ἂν ex- 
cidisse mauis 12 ὁλοφυρομένων E. 13 ἘπαιδὶΡ — *9sitcovtec P. — 14 *groa- 
τιωτικὸν] ἀξιωματικὸν P 10 πράξειν ῬΡΕἠ ἐνχαϑειργμένουσ P. χαϑειργμένουσ 
E 11 *zal πάντας — 18 εὐφρανοῦντοςϊ et ita cunctis intereuntibus duo com- 
moda prouentura Lat 18 οὐχαμαρτήσαντασ Ρ ἁμαρτῆσαι E. ἁμαρτήσον- 
τας Dindorf ἁμαρτήσεσθαι Bekker "ἐπιστείλαιεν AM 20 τοῦσ συγγενοῦσ 
Α 23 χατανοήσειε AM. χατενόησεν P χατανοήσειεν δ᾽ ἄν τις] sed ego 
comperior Lat 
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ὅτῳ τὰ τιρότερα ἤρεσχεν ὡς ὑτιὸ τοῦ φιλοζωεῖν τιράξειε τὰ εἰς 
τοὺς συγγενεῖς zezQayuéva, £x γοῦν τῶν ἄρτι ἐπιστολῶν οὐδὲν ἀν- 
ϑρώτιειον εἰσφερομένην, εἴγε χαὶ ἀπιὼν τοῦ βίου τιρόνοιαν εἶχεν, 
ὡς ἐν σιένϑει xal ἐρημίᾳ τῶν φιλτάτων τὸ τεᾶν χαταστήσειεν ἔϑγνος, 
ἕνα ἀτὸ ἑχάστου οἴχου χελεύων μεταχειρίσαι μηδὲν ἄδιχον μήτε 
εἰς αὐτὸν δεδραχύτας μήτε ἐφ᾽ ἑτέροις ἐγχλήμασιν κατηγορίας αὖ- 
τῶν γενομένης, εἰωϑότων οἷς τιροσποίησις ἀρετῆς xai τιρὸς τοὺς 

δίκῃ ἐχϑροὺς γεγονότας ἐν τοιοῖσδε χαιροῖς τὰ μίση χατατίϑεσϑαι. 
VII. 1. Ταῦτα δὲ ἐπιστέλλοντος αὐτοῦ τιρὸς τοὺς συγγενεῖς 

γράμματα παρῆν ὑπὸ τῶν εἰς Ῥώμην πρέσβεων ἀπεσταλμένων 
χερὸς Καίσαρα. xci ἀναγνωσθέντων τὸ χεφράλαιον ἦν, ὡς τῆς τε 

᾿Αχμῆς ὀργῇ τῇ Ἰαίσαρος ἀνῃρημένης ἐφ᾽ oig Ἵντιτιάτρῳ Gvyza- 
χουργήσειεν, αὐτόν ve ᾿Ἵντί; πατρον ὡς ἐπὶ γνώμῃ τῇ ἐκείνου ποιοῖτο 
ὡς πατρὸς χαὶ βασιλέως, εἴτε φυγάδα ἐλαύνειν ἐϑελήσειεν, εἴτε 

χαὶ χτιννύειν. τούτων ἀχροώμενος Ἡρώδης βραχὺ μὲν ἀνήνεγχεν 
ἡδονῇ τῶν γεγραμμένων ϑανάτῳ τε τῆς ““χμῆς ἐπαιρόμενος xal 
ἐξουσίᾳ τῆς ἐπὶ τῷ παιδὶ τιμωρίας, ττεριουσῶν δὲ εἰς μέγα τῶν 

ἀλγηδόνων σταρίετο τεταλαιτεωρημένος σιτίων" xai ἤτησε μῆλον 
xal μαχαίριον" ἦν γὰρ ἐν ἔϑει xal τιρότερον αὐτῷ ττεριλέψαντι 
αὐτὸ δι᾿ αὐτοῦ χαὶ xar! ὀλίγον τεμόντι ἐσϑίέειν. λαβὼν δὲ καὶ 
περισχεψάμενος γνώμην εἶχεν παίσων ἑαυτόν, xav ἐγεετεράχει μὴ 
φϑάσαντος αὐτοῦ καταλαβεῖν τὴν δεξιὰν ᾿ἀχιάβου" ἀνεψιὸς ἦν αὖ- 

τοῦ. χαὶ μέγα ἀγαχραγόντος οἰμωγή τε αὖϑις ἀνὰ τὸ βασίλειον 
ἣν xal ϑόρυβος ueyoc ὡς οἰχομένου τοῦ βασιλέως. χαὶ ὃ ᾿Αντί- 

$ 1555: bell. Tad. D 661. 

PAMELat Eon. I p. 464. 
1 πράξειεν P τὰ om. P 2 ἐπιστολῶν] ἐντολῶν AM ἀνϑρώπιον 

P 3 εἰσφερομένων Hudson ὅ μεταχειρησαι Α'ὀ Ἱ εἰωϑότων --- 8 χατα- 
τίϑεσθϑαι om. Lat 8. δίχῃ] ἐν δίχη AM μίσει P 9 i. marg. 9' E 
12 *cvveazovoynositv P — 14 ὼς — βασιλέως] ipsum enim et patrem esse et 
regem Lat ὡς] xal γὰρ óc P ϑελήσειεν E — 15 Ἐἐχτιννύειν ΜῈ uiv] μέν 
τι E. 16 γεγραμμένων) πεπραγμένων E 17 *é&ovoiag P Ἐπροϊουσῶν 
Dindorf 18 Ἐπαρίετο — σιτίων] interitui propinquabat, et quamquam in 
multo defectu contineretur adpetebat tamen cibum Lat ἐνδείᾳ τροφῆς καὶ Quy 

σπασμώδει διετείνετο bell. Ταἃ. Ἐπαρίετο] παρεῖτο M et i marg. A ἔσι- 
tlov] εἰτιῶν P 19 *evtg] αὐτῶν P περιβλέψαντι P. περιγλύψαντι E 

accurans Lat 20 * aito M αὑτοῦ A καὶ οπι. Εὶ τέμνοντι AME 
ἘδῈ] ergo Lat, om. P fort. recte 21 Ἐπεριλεψάμενοσ AM Ἐπαίσων] ὡς 
παίσων ed. pr. 22 ἀνεψιὸς] 0c ἀνεψιὸσ AM ἀνεψιὸσ 0 E nepos autem 
Lat  *evvp M 28 *ai9uc] εὐθὺς Bekker 24 Ἐχαὴ i marg. X7 Lat 
*ó om. ed. pr. 
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πατρος, ττιστεύει γὰρ τέλος ἀληϑῶς τὸν πατέρα ἔχειν, ϑάρσει ve 
ἐχρῆτο ἐπὶ τοῖς λόγοις ὅλος ὡς ἤδη τῶν δεσμῶν ἀφησόμενος xai 
τὴν βασιλείαν ἀχογιτὶ δεξόμενος εἰς χεῖρας, χαὶ τῷ εἰρχτοφύλακι 

χεερὶ ἀφέσεως. ἣν αὐτοῦ “διάλογος μεγάλα ὑπισχνουμένου εἰς τὸ 
zt. QOY καὶ ταὖϑις, ὡς ἂν χιξρὶ τοιῶγδε τοῦ ἀγῶνος ἐνεστηχότος. 
ὃ δὲ οὐ μόνον ἀπειϑὴς ἦν πράσσειν ἐφ᾽ οἷς ἠξίου ᾿Αγτίπατρος, 
ἀλλὰ xal τῷ βασιλεῖ ἀποσημαίνει διάνοιαν τὴν ἐχείνου πολλῇ καὶ 
προσεισφορᾷ παρ᾽ αὑτοῦ χρώμενος. ὃ δὲ Ἡρώδης χαὶ πρότερον 
οὐχ ἡσσώμενος οὐδ᾽ εὐνοίᾳ τοῦ υἱέος émel ἤχουσε τοῦ εἱρχτοφύλα- 
χος ταῦτα εἰρηκότος, ἀνεβόησέν τε ἀνατυψάμενος τὴν κεφαλὴν χαί- 

7τερ ἐν τῷ ὑστάτῳ ὧν xal ἐπὶ τὸν ἀγχῶνα σεξριάρας ἑαυτὸν χελεύει 
πέμψας τινὰ τῶν δορυφόρων μηδὲν εἰς ἀναβολὰς ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ὀξέος 

χτείνασιν αὐτὸν ἐν Ὑρχανίᾳ ταφὰς ἀσήμους “τοιεῖσϑαι. 

VIIL 1. Τὰς δὲ διαϑήχας αὖϑις μετέγραφεν μεταβολῆς αὐτῷ 
περὶ τὴν διάνοιαν γενομένης, ᾿ΑἸντίπιαν μέν, ᾧ τὴν βασιλείαν χατα- 
λελοίπει, τετράρχην καϑιστὰς Γαλιλαίας ve xoi Περαίας, ᾿ρχελάῳ 
δὲ τὴν βασιλείαν χαριζόμενος, τὴν δὲ Γαυλωνῖτιν χαὶ Τραχωνῖτιν 
χαὶ Βαταναίαν xal Πανιάδα Φιλίππῳ παιδὶ μὲν τῷ αὐτοῦ ᾿ρχε- 
λάου δὲ ἀδελφῷ γγησίῳ τετραρχίαν εἶναι, Ἰάμνειαν δὲ καὶ ζωτον 
χαὶ Φασαηλίδα Ξαλώμῃ τῇ ἀδελφῇ κατανέμει καὶ ἀργυρίου ἐπεισή- 
μου μυριάδας ττεντήκοντα. χερουνόησε δὲ xol τῶν λοιπτῶν, ὁπόσοι 
συγγενεῖς ἤσαν αὐτῷ, χρημάτων τὲ δόσεσι xal τεροσόδων ἃ ἀναφοραῖς 
ἑχάστους ἐν εὐπορίᾳ χαϑιστάμενος. Καίσαρι δὲ ἀργυρίου μὲν ἐπι- 

σήμου μυριάδας χιλίας, χωρὶς δὲ σχεύη τὰ μὲν χρυσοῦ τὰ δ᾽ ἀργύ- 
ρου χαὶ ἐσθῆτα πάνυ πολλοῦ τέλους, ᾿Ιουλίᾳ δὲ τῇ Καίσαρος γυ- 

$ 185 — bell. Iud. I 663; ὃ 188 — bell. Iud. I 668; ὃ 190 — bell. Iud. I 646. 

PAMELat Zonaras I p. 464. 

2 ὅλος om. E ἀφησόμενος] ἀφειμένοσ AME liberatus Lat 3 δεξό- 
μενος] ed. pr. ἀξόμε voc PA óc ξάμενοσ ME et i. marg. A (tamquam) perceperit 

Lat 5 Ἐταῦϑις oc] ταὔτίσωσ P τὸ «v9.0 óc AME Ἐτοιόνδεὲ PA! 

7 *&nxocoguaivew ΝΜ πολλὰ — 8 χρώμενος] et quae ab eo munera spondebantur 

Lat πολλῇ καὶ προσεισφορᾷ] coni. πολλὰ καὶ προσΐσφορα P. πολλαῖσ xci 
προσεισφοραῖσ AM 8 αὐτοῦ PM 9 ησώμενοσ P οὐδ᾽ om. AM 

10 ἀνατρυψάμενοσ s.m.2E 11 ἐπὶ) περὶ Εξὶ  Ἐχελεύει] χελεύει τε P 
12 τινὰσ E Ἐρῤξέωσ PA! 13 χτείναντασ E 14 i. marg. .X7/ Lat 

μεταγράφει ΒΘ 15 ἘΛΑντίπαν] antipatrum Lat μὲν] uiv ovv E Ἐχατα- 
λελοίποι Ῥ 11 δὲ] ve E γαυλωνίτην A! γαυλανίτιν E 18 *bataniam 
Lat πανεάδα E 19 Ἐϊάμνιαν Α'ὀ 20 Ἐφασηλίδα P. faselidan Lat ἀδελφῇ! 
ἀδελφὴ αὐτοῦ AME 22 δόσει E 23 εὐπορίαισ E 25 πολλοῦ τέλους] 
πολυτελῆ AME praetiosa Lat 
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γαιχὶ χαί τισιν ἑτέροις τιενταχοσίας μυριάδας. ταῦτα τιράξας ἡμέρῳ 191 
χεέμτιτῃ μεϑ᾿ ὃ Ldvrizavoov χτείνει τὸν υἱὸν τελευτῇ, βασιλεύσας 
ue ὃ μὲν ἀνεῖλεν ᾿Ἱντίγονον ἔτη τέσσαρα xal τριάχοντα, ue 
ὃ δὲ óxó Ῥωμαίων ἀτιεδέδειχτο ἑιτὰ χαὶ τριάχοντα, ἀνὴρ ὠμὸς 
εἰς τεάντας ὁμοίως xal ὀργῆς μὲν ἥσσων κρείσσων δὲ τοῦ δικαίου, 
τύχῃ δὲ εἰ χαί τις ἕτερος χεχρημένος εὐμενεῖ. ἔχ τε γὰρ ἰδιώτου 192 
βασιλεὺς χαταστὰς χαὶ χινδύνοις τιεριστοιχιζόμενος μυρίοις τεάντων 
χιοιεῖται διάδρασιν χαὶ τοῦ ζῆν ἐπὶ μήκιστον ἐξίχετο. ὁπόσα δὲ 
τὰ xat οἶχον περὶ υἱεῖς τοὺς αὐτοῦ, ὅσα μὲν γνώμῃ τῇ ἐχείνου 
χαὶ τιάνυ δεξιᾷ χεχρημένος διὰ τὸ χρίνας ἐχϑροὺς χρατεῖν οὐχ ὕστε- 
ρῆσαι, δοχεῖν δ᾽ ἐμοὶ x«l ττάνυ δυστυχής. 

2. Σαλώμη δὲ xai ᾿λεξᾶς τιρὶν ἔχττυστον γενέσϑαι τὸν ϑά- 193 
varov τοῦ βασιλέως τοὺς ἐπὶ τὸν ἱπιτιόδρομον καταχεχλημένους 
ἐχιτέμτεονται ἐτὶ τὰ αὐτῶν, φάμενοι βασιλέα κελεύειν ἀπιοῦσιν 
αὐτοῖς ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς νέμεσϑαι τὰ οἰχεῖα, τεράσσεταί τε αὐτοῖς 
ἥδε εὐεργεσία μεγίστη εἰς τὸ ἔϑνος. ἐφανεροῦτο δ᾽ ἤδη ὃ ϑάνα- 194 
τος τοῦ βασιλέως, καὶ Σαλώμη xol ᾿4λεξᾶς συναγαγόντες τὸ στρα- 
τιωτιχὸν εἰς τὸ ἀμφιϑέατρον τὸ ἐν ᾿ἹΙεριχοῦντι τιρῶτον μὲν ἔπειιστο- 
λὴν ἀνέγνωσαν πρὸς τοὺς στρατιώτας γεγραμμένην eni πίστεως 
εὐχαριστίᾳ x«l εὐνοίας τῆς εἰς αὐτὸν xal τεαραχλήσει τῶν δμοίων 
“ταροχωχῆς “ρχελάῳ τῷ παιδὶ αὐτοῦ, ὃν βασιλέα χαϑίσταιτο. εἶτα 195 
μέντοι Πτολεμαῖος τὸν Dre ree τοῦ βασιλέως τυξτσιστευμένος 

τὰς διαϑήκχας ἀνέλεγεν, ci λήψεσϑαι κύρωσιν οὐχ ἄλλως ἔμελλον 

ἢ Καίσαρος ἐντυχόντος αὐταῖς. βοὴ οὖν εὐϑὺς ἣν ἐχτιμώντων 

8 191 — bell. Iud. I 665. 

PAMELat Zonaras Ip. 465. 
1 Ἐταῦτα] i. marg. X7/I Lat 3 ἐβασίλευσεν ἡρώδησ τὰ πάντα ἔτη 

τριακονταἑπτά ante *us9) ὃ δὲ add. P 4 ἀποδέδειχτο AMZon ἀποδέδεικται 
E ὠμὸς] ὠμὸσ uiv E crudelis quidem Lat ὅ *zoíocov P 6 *evuevi 
P rs om. ME S ἐξείχετο Ρ 10 ἔχαὲ — χεχρημένος] etiam ibi prosperi- 
tate potitus Lat τύχῃ ante πάνυ add. Hudson ex bell. Iud. ὕστέρησε (ex 
ὑστερῆσε corr. P, s finale ex εν corr. M) PME i. marg. yo οὐχυστέρησεν A 
11 δοκεῖ AME δέ μοι codd. E 13 χαταχεχλεισμένουσ AME, cf. $ 174 

14 ἐχπέμπουσι Zon ép τὰ] ἔπειτα ME αὐτῶν] αὐτὸν E. φάμε- 
voi φασὶ E Ἐχαϊλεύεν À Ἐἐπιοῦσν P 106 ἥδε,“ et c i ras. A ἤδη M 
i marg. X//]] Lat δ᾽ ἤδη] δὴ ME 19 ἐπὶ] ἐπί τε AME Ξ20 εἰς] πρὸσ 
E Ἔχαὲ om. M 21 παροκωχῆς! παροκώχη P παροχῆ AME παροχῆς 
ed. pr. ἔχαϑίστατο Μ 22 Ἐσημαντῆρα] testamentum Τὰς 25 ἀνέλεγεν) 
ἔλεγεν ΜῈ — 23 αἱ om. ΜῈ ἔμελλον] ἔλεγον P, om. ME dicebatur Lat 
24 ἐντυχόντεσ P. ἐντυγχάνοντοσ ME Ἐἐχτιμωντων]} ἐκτιμῶν τὸν P. ἔχτι- 
vov τὸ M ἔἘἐχτιμώντων --- 106, 1 βασιλέα] honorantium archelaum regem- 
que proclamantium Lat 

T 
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-ἀρχέλαον βασιλέα, xal oi στρατιῶται xarà στίφη vc αὐτοὶ χαὶ Oi 
ἡγεμόνες εὔνοιάν τε ὑπισχνοῦνται χαὶ προϑυμίαν τὴν αὐτῶν χαὶ 
συλλήπτορα τὸν ϑεὸν “ταρεχάλουν. 

3. Ἐντεῦϑεν δὲ τάφον ἡτοίμαζον τῷ βασιλεῖ μελῆσαν Loye- 
λάῳ πολυτελεστάτην γενέσϑαι τὴν ἐχχομιδὴν τοῦ πατρὸς καὶ πάντα 
τὸν χόσμον προχομίσαντος εἰς ὃ συμτιομπιεύσειε τῷ νεχρῷ. ἐφέρετο 
δὲ ἐπὶ κλίνης χρυσέας λίϑοις πολυτελέσιν xol :τοιχίλοις διατεετεασ- 

μένης, στρωμνή τε ἦν ἁλουργὴς καὶ ἠμ:τέσχετο πορφυρίσιν ὃ νεχρὸς 
ipse ἠσχημένος ὑττερχειμένου στεφάνου χρυσέου σχῆτιτρόν τὲ 

j δεξιᾷ σπαραχείμενον. σεερί τε τὴν κλίνην οἵ τε υἱεῖς καὶ τὸ 
κλῆϑος ἣν τῶν συγγενῶν, émi δὲ τούτοις τὸ στρατιωτιχὸν χατὰ 
οἰχεῖα ἔϑνη ἢ προσηγορίας διέχειντο αὐτοῖς γεμηϑέντες. σιρῶτοι 
μὲν οἱ δορυφόροι. μετὰ δὲ τὸ Θρῴχιον, ἐπὶ δὲ τούτοις δττόσοι Γερ- 
μανῶν, καὶ τὸ Γαλατικὸν μετ᾽ αὐτούς, ἐν τῷ χόσμῳ πάντες τῷ 
πολεμιστηρίῳ. τούτων δὲ χατότπιιν ἤδη πᾶς ὃ στρατὸς ὥσττερ ἐς 
πόλεμον ἐξοδεύοντες [ὥσπερ] ὑπτὸ λοχαγῶν ἀγόμενοι xal τοῖς τα- 
ξιαρχοῦσιν αὐτῶν. τούτοις ἐπτετετάχατο πενταχόσιοι τῶν οἰχετῶν 
ἀρωματοφόροι. ἤεσαν δὲ ἐπὶ Ἡρωδίου στάδια ὀχτώ" τῇδε γὰρ 
αὐτῷ ἐγένοντο αἱ ταφαὶ χελεύσματι τῷ αὐτοῦ. Ἡρώδης μὲν δὴ 
τοῦτον ἐτελεύτα τὸν τρόττον. 

4. ᾿Αρχέλαος δὲ ἐπὶ μὲν ἑβδόμην ἡμέραν πένϑος τὸ iml τῷ 
στατρὶ τιμῶν διετέλει" τόσας γὰρ διαγορεύει τὸ νόμιμον TOU ττα- 
τρίου. ἑστιάσας δὲ τοὺς ὁμίλους χαὶ καταλύσας τὸ πένϑος ἄνεισιν 
εἰς τὸ ἱερόν. iod» ve εὐφημίαι xci ἔπαινοι xa9! οὕστινας ἴοι 
ἑχάστων τὰ πρὸς MEME Vitia εἰς τὸ δοχεῖν μείζοσι 

8 195 — bell. Iud. I 670; $ 200 — bell. Iud. II 1. 

PAMELat Zonaras ] 1 p. 465. 

1 βασιλέα] βασιλέα ποιούντων M. 41. marg. XV Lat ταφὴν ME 
6 συγκομίσαντοσ ME ὃ] ὃν E τὸ Ernesti — *ovuzxonsvostt M συμπομπεῦ- - 
σαι Ernesti τῷ νεχρῷ] τὸν χαιρὸν ΕΞ 1 ποιχίλησ E Ἐδιαπεπλασμένησ — 
M 8 *&Aovoylao M ἠμπίσχετο E 9 "ηησχημένῳ M Ἐσχήπτρου 
Ernesti 10 Ἐπαρακχειμένου Ernesti Ἐτε (ante c7»)] δὲ Α autem Lat 
11 χατὰ — 12 νεμηϑέντες per proprias distincta nationes et discreta nomini- 
bus . erant autem tali ordine distributi Lat  χατὰ] καὶ τὰ M 12 2] om. 
AM ἡ coni προσηγορίας] προσηγορία τε ἃ προσηγορία M προσηγορίαι coni, 

διέκει - To. ἃ διέκατο E 13 οἱ om. M γερμανοὶ AM 14 τὸ] αὖ τὸ 
ΑΜ τῷ (post ἐν) om. AME 15 ὥσπερ ἐς) ὧσ ἐσ A ὧσ slo M 10 ὥσπερ 
spurium om. Lat 17 αὐτόν PM ἐπετετάχατο) εἵποντο ME sequebantur 
Lat 18 Ἑηρωδείου M X *ozrto) διαχοσίους bell. Iud, 19 δὴ] om. M οὖν 
E 21 *r0] τῶι À 22 τοσάσδε γὰρ M 24 re] δὲ AME 244 *1oi] &oc- 

P ἴσοι M 25 Ἐμείζονι P 



ANTIQ. IUD. XVII 200—205 (VIII. 4) 107 

χρῆσϑαι ταῖς εὐφημίαις. ὃ δὲ ἐπὶ ὑψηλὸν βῆμα τεεποιη μένον ἀνελ- 201 
Oo» χαὶ ἱδρυϑεὶς εἰς ϑρόνον χρυσοῦν [πεποιημένον) ἀνεεδεξιοῦτο 

τοὺς ὁμίλους χάρματι τῶν εὐφημιῶν τὴν εὔνοιαν αὐτῶν ἡδονῇ φέ- 

θων, χάριν τε ὡμολόγει, διότι μηδὲν αὐτῷ μνησιχαχοῖεν ἀνϑ᾽ ὧν 
ὃ πατὴρ εἰς αὐτοὺς ὑβρίσειεν χαὶ πειράσεσϑαι μὴ ἐλλείνμειν ἀμει- 

βόμενον τὸ τιρόϑυμον αὐτῶν. ἄρτι μέντοι φειδὼ ποιεῖσϑαι τοῦ 202 

βασιλείου ὀνόματος, τετιμῆσϑαι γὰρ αὐτὸν τῇ ἀξιώσει ὕπερ βε- 
βαίως Καῖσαρ ἐπιχυρώσειε τὰς διαϑήκας, αἵ ὑτεὸ τοῦ τεατρὸς ἐγρά- 
φησαν αὐτοῦ" δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐδὲ τοῦ στρατεύματος ἐν Ἱεριχοῦντι 
τὸ διάδημα αὐτῷ περιϑέσϑαι προϑυμουμένου δέξασϑαι τὸ περι- 
μάχητον τῆς ἐνθένδε τιμῆς διὰ τὸ μηδέπω τὸν χυρίως ἀποδώσοντα 
φανερὸν εἶναι παρασχόμενον. περιόντων μέν ye εἰς αὐτὸν τῶν 203 
σεραγμάτων οὐ λείψειν ἀρετῆς τοῦ ἀμειψομένου τὴν εὔνοιαν αὐτῶν" 
σπτουδάσειν γὰρ ἐν πᾶσιν τὰ πρὸς αὐτοὺς φανεῖσϑαι τοῦ πιατρὸς 
ἀμείνων τὰ πιάντα. οἱ δὲ οἷον ὄχλος εἴωϑεν, φιλεῖν οἰόμενοι τὰς 204 
“πρώτας εἶναι τῶν ἡμερῶν τὰς διανοίας ἐμφανίζειν τῶν πιαριόντων 
imi τοιάσδε ἀρχάς, ὅσῳ πρῴως xal ϑεραπευτιχῶς ὃ ̓ Αρχέλαος διε- 
λέγετο αὐτοῖς, τοσῷδε μειζόνως τε ἐχρῶντο τοῖς ἐπαίνοις xai χατὰ 

αἰτήσεις δωρεῶν ἐτετράφατο, ot μὲν εἰσφορὰς ἃς ἐνιαυσίους φέ- 
gotev ἐπιχουφέζειν βοῇ χρώμενοι, οἱ δὲ αὐ δεσμωτῶν, οἱ ὑφ᾽ Ἡρώ- 

δου ἐδέδεντο, τιολλοὶ δὲ ἤσαν χὰχ στολλῶν χρόνων, ἀπόλυσιν. εἰσὶν 205 

δὲ oi ἄρσεις τῶν τελῶν ἃ ἐπὶ πράσεσιν ἢ ὠναῖς ἐπεβάλλετο πρασ- 

ἃ 201 — bell. Iud. II 2. 

PAMELat Zonaras r p. . 463. 

1 ἐπὶ εἰ] E — *bwg4ov M X 2 *yovoov ed. pr. χρυσοῦν πεποιημένον 
om. M πεποιημένον om. E — 3 *óuía2ovc] φίλουσ Μ 4 *óuo2oysi) ouozo- 
ysiv P et ut uid. Lat διότι] ὅτι E. Ἐμνησιχακωοῖεν P 5 Ἐυβρίσειεν) 
ὑβρίσεσϑαι M πειράσασϑαι E ἠΤἧΦἔἘτετιμῆσϑαι — 9 αὐτοῦ! sufficere sibi 
dignitatem potestatis aiebat, quam tunc firmam esse dicebat , cum testamentum 
a patre scriptum a caesare firmaretur Lat ὅπερ] ὅπωσ AM εἴπερ E οὔπω 
coni. post ἐβεβαίως fort. inserendum ἕως 9 αὐτοῦ E 11 *à»9£vós] 

ἔνϑεν M 12 περιιόντων] E Ernesti περιόντων codd. cum — adueniret Lat 
Ἐμέν] μέντοι coni. 13 λίψεν Ρ ἀμειψαμένου P 1 τὰ πάντα om. E 
εἴωϑεν φιλεῖν] φιλεῖ Ernesti consueuit Lat 16 εἶναι om. ed. pr. 18 το- 
σῶσδε AME χατὰ om. E 19 δωρεῶν αἰτήσεισ tr. E ἐτετράφατο) 
coni. ἐγεγράφατο P ἐπεγράφετο, i. marg. yg ἐπεγράφοντο ἢ ἐπεφέροντο A 
ἐπεφέροντο M ἐπέφερον E uertuntur Lat Ἐρὶ μὲν — 20 χρώμενοι! alii 
quidem functionum publicarum leuigationem cum clamore postulabant Lat 

*üc om. P 21 xax] καὶ A! ME χαὶ ἐκ ex corr. A 22 oi] καὶ oi E 
τῶν τελῶν ἃ] τὸν τέλωνα P πράσεσιν ἢ ὠναῖς] in emptionibus et publicis 
nundinis Lat ὠναῖς] ὠναῖσ ἡμισείαισ AME ὠναῖς δημοσίαις Cocceji 
Ἐπρασσόμεναι P 
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, - 2 - 2 4 , 3 e 2 H 2 
σόμενα τοιχρῶς ἡτοῦντο. ἀντέλεγέν ve οὐδαμῶς .4oyéAoog ἕττεει- 

-— c , Les ΒΡ E , * 

ρᾶτο ομίλους σπουδαῖος ὧν ποιεῖν ττάντα διὰ τὸ νομίζειν μέγα 
- b] , - 3 - , ' » di - - 

ztQayuo εἰς τήρησιν τῆς ἀρχῆς γενήσεσθαι τὴν εὔνοιαν αὑτῷ τῆς 
, Ὁ) - ^ , -" - ^1 b , , MJ 

σύληϑύος. ἐγντεῦϑεν δὲ ϑύσας τῷ ϑεῷ xor εὐωχίαν τρέττεται μετὰ 

τῶν φίλων. 
3 ΄ ΄ - 3 , , 

IX. 1. Ev τούτῳ δέ τινες τῶν Ἰουδαίων συνελϑόντες νεωτέ- 
3 L , , N M ^ 3 “ὦ ΟΣ, 200 , 

ρων ἕπιϑυμίᾳ πραγματων Maordíav xat τοὺς σὺν αὐτῷ v  Hoo- 
2 , ^ “ - - - í 

δου ἀποϑανόντας, ot τταραχρῆμα τῆς εἰς τὸ πενϑεῖσϑαι τιμῆς φόβῳ 
τῷ ἐχείνου ἀ:τεστέρηντο, ἦσαν δὲ οἱ τῶν ἐπὶ καϑαιρέσει τοῦ χρυσοῦ 
ἀετοῦ δεδικαιωμένων, ἐπὶ μέγα ve τῇ βοῇ καὶ οἰμωγῇ χρώμενοι 
χαί τινα ὡς χούφισιν φέροντα τοῖς τεϑνεῶσιν ἀπερρίτιτουν εἰς 
τὸν βασιλέα. συνόδου τε αὐτοῖς γενομένης ἠξίουν τιμωρίαν αὐτοῖς 
oz Αρχελάου γενέσϑαι χολάσεσιν τῶν ὑττὸ Ἡρώδου τιμωμένων, 
xci πάντων ye xal τερῶτον χαὶ ἐχδηλότατα τὸν ὑτε᾽ αὐτοῦ ἀρχιερέα 
χαϑεστῶτα παύσαντα γομιμώτερόν τε ἅμα χαὶ χαϑαρὸν ἀρχιερᾶ- 
σϑαι ἄνδρα αἱρεῖσθαι. τούτοις ᾿Αρχέλαος καίττερ δεινῶς φέρων 

ἐπένευεν τὴν δρμὴν αὐτῶν διὰ τὴν ἐπὶ Ῥώμης δδὸν ἀνύεσϑαι τερο- 
χείμενον αὐτῷ τάχος ἐπὶ σιερισχοπήσει τῶν δοξάντων Καίσαθρι. 
σπτέμψψας ὃὲ τὸν στρατηγὸν τιειϑοῖ χρῆσϑαι, xci τῆς ἐπὶ τοιούτοις 

S 205 — bell. Iud. II 4. 

PAMWEDLat Zonaras I p. 466. 
1 ἐπειρᾶτο — 9 πάντα] sed in omnibus eos placabat Lat ἐπειρᾶτο ὁμί- 

λους] ἐπειράτο ομείλουσ P. ἐπεὶ ἠρᾶτο vovo óuiAovo, litt. το rovc ὁμίλουσ i. ras. 
angustiore man. 2 A ἐπεὶ ἤρατο ὁμίλουσ M. ἐπίηρα τοῦ ὁμίλου E ἐπεὶ ἤρατο 
δμίλοις Cotelerius 2 ποιεῖν] Εἰ πονεῖν codd. Ἐ μέγα] πάντα μέγα M 

3 πρᾶγμα om. E Ἐγενέσϑαι P, fort. recte — 4 Ἐἐντεῦϑεν — 5 φίλων om. 
M δὲ] τε ΕΞ χατ ἐπὶ E 6i marg. XVI Lat 1 ὠδύροντο ante *Maz- 

ϑίαν add. ed. pr. | *Mez9(av — 8 &zxo9«avóvtac] coeperant de morte mathiae 
aliorumque cum eo ab herode peremptorum tumultuosa uoce causari Lat 
8 οἢ ἢ E εἰς τὸ] ἐκ τοῦ E 9. ἀπεϑρήνουν ante ἦσαν add. E οἵ om. — 
E 10 τε] μὲν ME 11 óc] óc εἰσ M zio E — *zoígxow PM ἀἄἀπερίπ- 
vovv P 18 γενέσϑαι] γεγενῆσϑαι ME ὑφ᾽ E 14 ἐχδηλότατα τὸν] ἐχδὴ- 

λωτὸν P ἐχδηλότατον τὸν (litt. ὁτατον τὸν v i. ras. angustiore m. 2 A) AE 

ἐχδηλότατον M. — 15 παύσασϑαι ME — *«&ue] ὄντα M. — *&gyecota9ad] ἀρχιε- 
géu,£« i. ras. maiore A — 16 αἱρεῖσϑαι om. ME — 17 Ἐἐπένευσε Μ *env 
δρμὴν αὐτῶν ἐπένευε tr. ed. pr. τὴν δρμὴν — 18 τάχος] impetum eorum 
mitigare festinans, donec iter ad romam quod propositum habebat sine tumultu 
perageret Lat — * eóvov om. M διὰ] ἐπέχων διὰ Α ἐπέχων E φέρων M — litt. 
τῶν ἐπέχων — ῥώμησ 1. ras. angustiore m. 2 A τῆσ E ὁδοῦ E προ- 
χειμένην AM προχειμένησ E 18 τάχος] om. E ἢ τάχος Bekker ἐπὶ] ἐπί 
τε E Ἐπερισχοπῆσαι M 19 δὲ] τὲ ΜῈ χρῆσϑαι) χρῆσϑαι ἐκέλευεν E 

«ul τῆς] ὡσ τοῖσ E 
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μωρίας ἀποστάντας σχοϊιεῖν, ϑάνατόν τε, ὃς τοῖρ φίλοις αὐτῶν 

συνέλϑοι, μετὰ νόμων γεγονότα, χαὶ τὰς αἰτήσεις ὡς ἐπεὶ μέγα τοῦ 
ὑβρίξειν, προΐοιεν, τούς τε καιροὺς οὐχ ἐν τοιοῖσδε εἶναι, μάλλον 

0à τοῦ ὁμονοεῖν ἕως καταστησάμενος τὴν ἀρχὴν ἐχινεύσει τῇ Kaí- 

Φαρος ἀφίχοιτο ὡς αὐτούς" τότε γὰρ κοινῇ βουλεύσειν περὶ ὧν 

ἀξιοῖεν σὺν αὐτοῖς" ἄρτι δὲ ἀνέχειν, μὴ καὶ στασιάζειν δοχοῖεν. 

2. Καὶ ὃ μὲν ταῦτα ὑτιειτεὼν xci διδάξας τὸν στρατηγὸν ἐχ- 210 

γεέμστει τερὸς αὐτούς. οἱ δὲ βοῶντες λέγειν τὲ οὐκ εἴων καὶ εἰς 
χίνδυνον τοῦ ἀπολουμένου ἐχεῖνόν τε χαϑίστασαν χαὶ τῶν ἄλλων 
ὅστις γε ἐπὶ σωφρονισμῷ καὶ ἀποτροπῇ τοῦ μὴ τοιῶνδε ὀριγνᾶ- 

σθαι τολμήσειν φϑέγξασϑαι φανερὸς ἦν διὰ τὸ πάντα βουλήσει 
τῇ αὐτῶν μᾶλλον 5 ἐξουσίᾳ τῶν ἐφεστηχότων συγχωρεῖν, δεινὸν 211 

ἡγούμενοι, εἰ ζῶντός τε Ἡρώδου στερηϑεῖεν τῶν φιλτάτων χαὶ 
τελευτῆς αὐτῷ 7ενομένης τιμωριῶν τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὠργηχότες ταῖς 
γνώμαις χαὶ νόμιμόν τε χαὶ δίχαιον ἡγούμενοι ὅ τι μελλήσοι ἦδο- 

γὴν αὐτοῖς φέρειν, κίνδυνον δὲ τὸν àm^ αὐτοῦ τιροϊδέσϑαι τε ἀμα- 
ϑεῖς xal εἴ τῳ ὑποτιτευϑείη, ὑπερβολῆς αὐτῷ γενομένης τῆς πεαρα- 
χρῆμα ἡδονῆς »: ἐχ τοῦ τιμωρήσασϑαι τοὺς ἐχϑίστους δοκοῦντας αὐτοῖς. 

σολλῶν δὲ ὑτιὸ ᾿Αρχελάου “τεμπτομένων, οἱ διαλέξοιντο αὐτοῖς, τῶν 212 
τε ἐνεστώτων μὲν bz! ἐχείνου γνώμῃ δὲ τῇ αὐτῶν δοχεῖν σαριόν- 
των, ὕττως εἰς τὸ τεραὔτερον καταστήσονται αὐτούς, οὐδενὸς ηἠνεί- 
χοντο εἰχιεῖν ἀνάστασίς ve ἣν δεύειν ὁργ7 χρωμένων, φανεροί 

$ 209 — bell. Iud. II 8. 

PAMELatZonaras I p. 466. 
1 μωρίας] τιμωρίασ Α τιμωρίαισ ME Ἑαυτῶ M αὐτοῦ 2 νόμων] 

ed. pr. νόμον codd. E ὃ * προσῖἴοιεν P 3 ^*zzoic xt καιροῖσ M 4 δὲ tov] 
δ᾽ ἐν τῷ E 5 Ἐβουλεύειν AM 6 μὴ x«l] ALat μὴ P χαὶ μὴ M. o6 μὴ E 
7 ἐχπέμπεται AME 8 βοῶντες! λέγοντεσ ME 9 ἀπολουμένου] ἀπολομένου 
A ἀπολογουμένου ΜΘ 10 τοῦ] Holwerda τῶν codd. E μὴ om. AME — 11 τολ- 
μήσει»] τολμῶσι M. τολμήσων Holwerda, damnat Ernesti ἢν] ed. pr. ἦν ἢ codd. 

125 om. P δεινόν τε ἡγούμενοι M 18 στερηϑεῖεν τῶν] στερηϑέντων P 

14 αὐτῶν PM ὡρμηκότεσ ΑΜ ὠργηχότες — 15 γνώμαις! ὡρμηκότεσ 
χωλύοιντο ταῖσ γνώμαισ, litt. τεσ — γνώ i. ras. fere 12 litt. τα. 2 ἃ — 15 μελλήσει 
PM [10 δὲ] τ M ἀπ᾽ ὑπ᾿ AM ππροῖδεσϑαι, i i. ras. À προειδέσϑαι P 

17 rg] τὶ Lowthius [8 τιμωρίσασϑαι Ρ 19 ὑπ᾿ ΜῈ "διαλλάξοιντο 
Ν τῶν τε — 22 εἰπεῖν] aliis ez regis persona loquentibus aliis autem ex 
illius quidem sententia sed ueluti ez: sua mente monentibus, illi nullum penitus 
aduertebant Lat 20 τε ἐνεστώτων μὲν] δὲ ovy óc AME δοκεῖν] τῷ óo- 
κεῖν coni. 21 *zic] δὲ εἰσ M Ἐχαταστήσωνται ἃ καταστήσοντοσ P 

Ἑηνίχοντο P 22 δεύει»] λύειν AM λίαν ed. pr. λεύειν coni.; nam lapides in 

eos coniectos esse narrat bell. Iud. 
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ve ἦσαν ἐπὶ μέγα αὐξήσοντες τὴν στάσιν πλήϑους ἐπισυρρυέντος 
αὐτοῖς. 

8. Ἐνστάσης δὲ χατὰ τόνδε τὸν καιρὸν ἑορτῆς, ἐν ἡ Ἰουδαίοις 

ἄζυμα προτίϑεσϑαι πάτριον" φάσκα δ᾽ ἡ ἑορτὴ χαλεῖται ὑπόμνημα 
οὖσα τῆς ἐξ Jiyónvov ἀττάρσεως αὐτῶν γενομένης, xai ϑύουσιν αὐ- ὅ 
τὴν προϑύμως :ελῆϑός τε ἱερείων ὡς οὐχ ἐν ἄλλῃ καταχόστειν ἐστὶν 
αὐτοῖς νόμιμον" χάτεισιν δὲ πληϑὺς ἀναρίϑμητος ix τῆς χώρας 
ἤδη δὲ καὶ ἐχ τῆς ὑπερορίας ἐπὶ ϑρησχείᾳ τοῦ ϑεοῦ, καὶ οἱ νεω- 
τερισταὶ τοὺς περὶ τὸν Ἰούδαν τε xal Mar9íav ἐξηγητὰς τῶν vó- 
μων ὀδυρόμενοι συστάντες ἔν τῷ ἱερῷ τροφῆς ηὐποροῦντο τοῖς 
στασιασταῖς οὐχ ὃν ἐν αἰσχύνῃ μεταιτεῖν αὐτούς. xal δείσας ᾽.,41ρ- 
χέλαος, μὴ χαί τι δεινὸν βλαστήσειεν αὐτῶν τῇ ἀπονοίᾳ, ττεέμπει 
σητεῖράν τε διελιτῶν χιλίαρχόν τὲ τὴν δρμὴν τῶν ἐνεστηχότων τερό- 
τερον τὸν πάντα ὅμιλον τοῦ μανιώδους αὐτῶν σπτλέω χαταστῆναι, 
xal εἴ τινὲς διάδηλοι πολὺ τῶν ἄλλων χαϑίσταιντο περοϑυμίέᾳ τοῦ 
στασιάζειν £z αὐτὸν ἀγαγεῖν. iml τούτῳ οἱ στασιῶται τῶν ἐξη- 
γητῶν χαὶ τὸ πλῆϑος ἐξηγρίωσε βοῇ xol διαχελευσμῷ χρώμενοι 
ὥρμησαν τὲ ἐπὶ τοὺς στρατιώτας χαὶ περιστάντες λεύουσιν τοὺς 
γλείστους αὐτῶν. Ολίγοι δέ τινες xal ὃ χιλίαρχος τραυματίαι διέ- 
ἌΣ x«i τοῖς μὲν ταῦτα πράξασιν διὰ χειρῶν αὖϑις ἢ. ϑυσία : 

᾿ oye δὲ ἄστορον ἐδόχει σώζεσθαι τὰ πάντα μὴ οὐχ ava- 

m τὴν ἐπὶ τοιοῖσδε δρομὴν τῆς τιληϑύος, ἐχττέμτεει δὲ πᾶν τὸ 

$ 213 — bell. Iud. II 10. 

PAMELatZonaras I p. 466. ὃ 

3 δὲ om. E *z om. A 4 ἔπροστίϑεσϑαια πάσχα MELat δ᾽ ἢ] 
δὲ P δὲ ἡ AME 5 ἑαὐτὴ»] αὐτῆι, vi. ras. À 6 *óc] ὅσα Casaubonus 

8 Ἑὑπερορίας] montanis locis Lat Ἐξἐπὶ] εἰσὶν ἐπὶ P 9 τε om. AME 

10 "ὀδυρομένουσ στάντεσ M «εὐποροῦντο, £v eX v COrr. ἃ εὐποροῦντο M 
εὐποροῦνται E, 711 στασιώταισ AE ἐν om. ME αὐτούς] τὴν αὐτήν E 

12 Ἐμηκέτι δεινὸν M — 13 τὴν δρμὴν — 16 ἀγαγεῖν] ut eorum coérceat 
impetum et primum quidem ut illos seditiosos repellerent et ab alia multitudine 
separarent Lat τῶν ἐνεστηκότων πρότερον] τῶν στασιαζόντων καταστεῖλαε 

πρὸ τοῦ E — 14 *nA£o] πλέω A 15 χαϑίστανται E. 16 ἄγειν E τούτῳ] 
coni. τούτων P τούτουσ AM τούτοισ E 17 τῶν ἐξηγητῶν] ὥστε E  ἐξα- 
γριῶσαι AME ἐξαγρίωσαν ed. pr. ἐξηγρίωσαν Hudson 18 περιστάντες] Bekker 
παραστάντεσ codd. χαταλεύουσι AME 19 *ó χιλίαρχος] χιλίαρχοι P.—— 
20 διὰ χειρῶν] E διαχωρεῖν codd. Ἐϑυσία ἢν] ϑυσίαν Ρ 21 σώιζεσϑαι ἃ 

μὴ ovx] εἰ μὴ E Ἐμὴ --- 22 πληϑύος ni multitudinis illius impetus fran- 
geretur malumque illud resecatum extingueretur Lat ἀνακόψειν»} ἀναχόψει E 

ἀνακόψοντι ed. pr. ἀναχόψαντι Bekker 22 τοῖσδε Μ τὸ στρατόπεδον) τὸ 
στρατόπεδον καὶ τοὺσ ἱππεῖσ (i. ras. angustiore m. 2 A) AE cf. bell. Iud. 
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στρατόσιεδον * oi τούς τε αὐἰτόϑι ἰσχηνωχότας χωλύοιεν τοῖς κατὰ 

τὸ ἱερὸν βοηϑεῖν καὶ τοὺς ἐχτείσετοντας ὑτεὸ τῶν zelo» δέχοιντο 
ἀντειλῆφϑαι τἀσφαλοῦς ἤδη πεκιστευχότας. xal εἰς uiv τρισχι- 
λίους ἄνδρας ἔχτειναν οἱ ἱτετιεῖς" τὸ δὲ λοιπὸν ᾧχετο ixi ὄρη τὰ 

γελησίον ἰόντες. ἐχήρυσσε δ᾽ ᾿Αρχέλαος ἀναχωρεῖν ἐπὶ τὰ αὑτῶν 
πᾶσιν. οἱ δὲ ἀνιήεσαν τὴν ἑορτὴν χαταλιπόντες φόβῳ καχοῦ μεί- 
Lovog χαίσιερ ϑρασεῖς ὄντες διὰ τὸ ἀπαίδευτον. ᾿Αρχέλαος δ᾽ ἐπὶ 

ϑαλάσσης χκατήει μετὰ τῆς μητρὸς Νιχόλαον xal Πτολεμαῖον xai 
Πιόλλαν τῶν φίλων ἐπαγόμενος, (ιλίπῳ τἀδελφῷ τὰ τιάντα 
ἐφεὶς καϑίστασθϑαι τοῦ οἴχου xal τῆς ἀρχῆς. συνεξήει δ᾽ αὐτῷ 
χαὶ Σαλώμη ἡ Ἡρώδου ἀδελφὴ γενεὰν ἀγομένη τὴν αὐτῆς, τιολλοί 
v6 τῶν συγγενῶν, λόγῳ μὲν ὡς συναγωνιούμενοι τῷ ᾿Αρχελάῳ ἐπεὶ 
χτήσει τῆς βασιλείας, ἔργῳ δὲ ἀντιτιράξοντες xal μάλιστα περὶ 
τῶν τιεραγμένων ἐν τῷ ἱερῷ ποιησόμενοι χαταβοάς. ὑτιαντιάζει 
δ᾽ ἐν Καισαρείᾳ τὸν ᾿,ρχέλαον Σαβῖνος Καίσαρος imírQomog τῶν 
ἐν Συρίᾳ πραγμάτων εἰς Ἰουδαίαν ὡρμημένος ἐπὶ φυλαχῇ τῶν 
Ἡρώδου χρημάτων. xci αὐτὸν τῆς ἐπὶ τοῖσδε ὁρμῆς ἔσχεν ὃ 
Οὔαρος παρελϑών" διὰ γὰρ Πτολεμαίου μετάτιεμτιτος ort oye- 
λάου παρῆν. χαὶ Οὐάρῳ Σαβῖνος χαριζόμενος οὔτε τὰς ἄχρας, 
ὅσαι ἐν τοῖς Ιουδαίοις ἦσαν, τταρέλαβεν οὔτε τοὺς ϑησαυροὺς κατ- 

ἐσημήνατο, εἴα δ᾽ ἔχειν ᾿Αρχέλαον μέχρι Καίσαρι δόξειέν τι περὶ 
αὐτῶν, xol ἔμενεν ἐν τῇ Καισαρείᾳ τοῦϑ᾽ ὑποσχόμενος. ἐπεὶ δ᾽ 
ἐχτελεῖ μὲν ἐπεὶ τῆς Ῥώμης ᾿Αρχέλαος, Οὐάρῳ δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αντιοχείας 
ἐγένοντο χομιδαί, Σαβῖνος ἐπὶ Ἱεροσολύμων χωρήσας τταραλαμβάνει 

$ 217 — bell. Iud. II 12. 

PAMELat Zonaras I p. 467. 

1 αὐτόϑι] «09:0 AME 2. Ἐπεζῶν)] ποδῶν M — 3 ἀντειλῆφϑαι, εἰ i. ras. 
Α ἀντιλῆφϑαι P τοῦ ἀσφαλοῦσ ἈΜ *elg μὲν — 4 λοιπὸν om. M 

5 δὲ ME αὐτῶν codd. E 6 *émjsoav P MET A — ἔχαταλειπόν- 
τσ P — *qofo, «wi. ras. À φόβου Ἐμείζονοσ i. ras. (eras. χαταλειπο) 
P 1 δὲ ME 8 Ἐχατίει P 9 Πτόλλαν] 10220006 AMELat (in quo 

et amicorum plurimum comitatum); Πόπλας uocatur bell. Iud. ἘΦιλίππῳ] 

χαὶ φιλίππωι A τῶ ἀδελφῶ E — 10 ἀφεὶσ E Ἐσὺύνεξίε P δὲ ME 
11 ἡ om. AME γενεὰν] τὴν γενεὰν AME ἐπαγομένη E αὑτῆσ A 
ξαυτὴσ E 12 τε] δὲ AME Ἐλόγοισ uiv P 13 Ἑαντιπράξαντεσ M. 
Ἐπερὶ τῶν om. P 14 Ἐποιησόμενον P — ἔἘχαταβοᾶς] μεταβολασ P — 15 δὲ 
ME  *év Καισαρείᾳ om. Lat — *xeaoí« P 17 αὐτὸν] αὐτὸν δὲ ME 
ἔσχεν] reuocauit Lat ἐπέσχεν Lowthius ex bell. Iud. ὃ om. E 18 πτολε- 
καῖον E 20 ἐν] ye ἐν AME 21 δὲ ME 22 Ἐχαισαρία P τοῦτο ME 

*énsl]i. marg. XP 7] Lat δὲ ME 23 τῆς om. E. ó? ME 

219 

220 

221 

222 
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τὰ βασίλεια. μετατεέμψας δὲ τοὺς φρουράρχους xal ὁπόσοι διοι- 
κηταὶ τῶν σεραγμάτων ἦσαν λόγους τε ατταιτεῖν πρόδηλος ἣν χαὶ 

τὰς ἄχρας χαϑίστατο ἡ αὐτῷ δοχοῖ. οὐ μὴν οἱ φύλαχες ἐν ὀλίγῳ 
τὰς ᾿Αρχελάου ἐπιστολὰς ἐποιοῦντο. ἀλλ᾽ ἔμενον σώζοντες τὰ πάντα 

ἣ προσετέταχτο αὐτοῖς. Καίσαρι δὲ φυλάσσειν ἕκαστ᾽ ἣν προσ- 
΄, 2 E ποίησις αὑτοῖς. 

4. Πλεῖ δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χαιρὸν ἐπὶ Ῥώμης xol ᾿ΑἸντίπας 
ς , ΒΞ 3 ^ 3 3 , - - , 

Ἡρώδου μὲν παῖς, ἐπὶ δ᾽ ἀντιποιήσει τῆς ἀρχῆς ὑτεοσχέσεσι Xa- 
pp f , 3 - » M "* , 3 , 

λώμης ἡρμένος émi τῷ ἄρχειν χαὶ σολὶ δικαιότερον ἀἰρχελάου 
σεαραλήψεσϑαι τὰ πράγματα ij Suo τῷ χατὰ τὰς προτέρας δια- 

, ^ M 2 , 

ϑήχας βασιλεὺυς ατ:τοττεφράνγϑαι, ἃς ἀσφαλεστέρας εἶναι τῶν ἐπιγρα- 
- , € , , ^ * 2 ^ 

φεισῶν. ἐπήγετο δὲ οὗτος τήν τε μητέρα xai τὸν ἀδελφὸν τὸν 
Νικολάου Πτολεμαῖον φίλον τε Ἡρώδῃ τιμιώτατον γεγενημένον καὶ 

-" , LA, ^ 3 ^ - 3 ) , - 

αὐτῷ προσχείμενον. μάλιστα δὲ αὐτὸν ἐνῆγεν ἐπ ἀντιποιήσει τῆς 
, ἜΣ zt , 2 S Fw , pe 

βασιλείας φρονεῖν Εἰρηναῖος δήτωρ ἀνὴρ xai δόξῃ δεινότητος τῆς 
2 - ^ ^ , , * ' - ^ 

περὶ αὐτῷ τὴν βασιλείαν zvemiOttvuévog. διὸ δὴ xal τῶν κελευόν- 
4 , 3 , ΄ , 2 μὰ των εἴχειν ᾿Αρχελάῳ πρεσβυτέρῳ τὲ ὄντι xav ταῖς ἐπιδιαϑήχαις 
bzÓ τοῦ πατρὸς ἐγγεγραμμένῳ βασιλεῖ οὐκ ἠνείχετο. ἐπεὶ δ᾽ εἰς 
τὴν Ῥώμην ἀφίκετο, χαὶ πτιάντων τῶν συγγενῶν ἀπόστασις ἣν πρὸς 
αὐτόν, οὐκ εὐνοίᾳ τῇ ἐχείνου, μίσει δὲ τῷ πρὸς "Aoyéhaov, μάλιστα 

μὲν ἐπιϑυμοῦντες ἐλευϑερίας καὶ ὑπὸ Ῥωμαίων στρατηγῷ τετάχϑαι, 

εἰ δ᾽ ἄρα τι ἀντισταίη, λυσιτελέστερον ᾿Αρχελάου τὸν ᾿Αντίπαν 
λογιζόμενοι, συνέτεραττον ᾿ΑἸντίτεςς τὴν βασιλείαν. xci Σαβῖνος κα- 
τηγόρει zagà Καίσαρι τοῦ ᾿ρχελάου διὰ γραμμάτων. 

$ 223 — bell. Iud. II 18. 

PAMELatZonaras I p. 467. 
1 Ἐφρουράρχασ A ἃ Ἐχαϑίσταιτο Ρ "ἡ oi M — *avtg] αὐτοὶ P 

δοκοίη E ἐδόκει Ernesti 4 ἐντολὰσ ME —*coi(Zovreg A ὅ *5, i. marg. 
yo oec À προστέτακτο E ἘΚαίσαρι — ὃ αὐτοῖς om. M ἕχαστ᾽ qv] 

ἑχάστη P ἕχαστ ἦν À ἕχαστα ἦν E 1 Ἐἀάντίπα ---σ P antipater Lat 
8 uiv om. AE δ᾽ om. AME ὑποσχέσει ME 9 τῷ! τὸ E ἄρξειν 
AME Ἐδιχαιώτερον P δικαιότερος ed. pr. 11 Ἐἀποφάνϑαι P post 
Ἐἐπιγραφεισῶν siquidem illud sana mente fecisset herodes, hoc autem iam sensu 
prae ualitudine diminuto conscripserat add. Lat; cf. 8238 — 12 Ἐξπείγετο P 
τε om. ME ἀδελφὸν τοῦ νιχολάου E 13 Ἐφίλων A'M γεγενημένον 
τιμιώτατον tr. ΜῈ 15 "ἀνὴρ ῥήτωρ tr. Μ 10 περὲ αὐτῶι, i. marg. yo περὶ 
αὐτόν ἢ παρ᾽ αὑτῶα 11 "ήκειν P ἥκειν Μ᾿ θὀ 18 δὲ ΜῈ [9 "ἀφείχετο P 
21 ἐπιϑυμούντων E. ῥωμαίω ΜῈ 22 δὲ ΜῈ τὴ τίσ AME Ἐ ΛΑ ντίπαν) 
ἀντίπατρον PLat — 23 Ἐσυνέπρατον P συνέπρασσον ἃ — * Avtízo) ἀντιπάτρω 
P eti marg. A δχατηγορεῖ A 
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5. Καῖσαρ δὲ ᾿ρχελάου ve εἰσπέμιψαντος ὡς αὐτὸν γράμματα, 
ἐν οἷς τὰ διχαιώματα τιροετίϑει τὲ αὐτοῦ xal τὴν διαϑήχην τοῦ 
cargóg x«i τοὺς λογισμοὺς τῶν Ἡρώδου χρημάτων σὺν τῷ σημαν- 
τῆρι χομίζοντα Πτολεμαῖον, ἐκαραδόχει τὸ μέλλον. ὁ δὲ ταῦτά τε 
ἀναγνοὺς τὰ γράμματα χαὶ τὰς Οὐάρου χαὶ Σαβίνου ἐπιστολὰς 

ὁπόσα τὲ χρή; ματα ἦν καὶ τί i ἔτος ἐφοίτα xci ὅσα ᾿Ἵντέίστας 
ἐπε οἰχειώσει τῆς βασιλείας ἐπεπόμφει γράμματα συνῆγεν ἐτεὶ 
γεαροχωχῆ γνωμῶν τοὺς φίλους, σὺν οἷς xal Γάιον τὸν ᾿,γρίγτου 
μὲν καὶ ᾿Ιουλίας τῆς αὐτοῦ ϑυγατρὸς υἱὸν ποιητὸν δὲ αὐτῷ γεγο- 
γότα τιρῶτόν τὰ χαϑεδούμενον τεαρέλαβε, χαὶ χελεύει λέγειν τοῖς 
βουλομένοις τιερὶ τῶν ἐνεστηχότων. xai τερῶτος ὃ Σαλώμης υἱὸς 
᾿ἀντίσεατρος δεινότατός τὲ ὧν εἰγεεῖν xci τῷ ἰρχελάῳ ἐναντιώτα- 
τος ἔλεγεν ᾿Ἰρχελάῳ γεαιδιὰν τὸν κερὶ τῆς ἀρχῆς εἶναι λόγον ἔργῳ 
τὴν δύναμιν αὐτῆς € πρότερον ᾿ Καίσαρα συγχωρῆσαι παρειληφότι, 
ἐσιικαλῶν τὰ τετολμημένα ἐπὶ τοῖς ἀπιολωλόσι xatd τὴν ἑορτήν" 

ὧν xci ἀδικούντων ἄλλως ἔσχεν τὴν τιμωρίαν εἰς τοὺς ἔξω χρῆ- 

σϑαι δυναμένους ἀναχειμένην εἶναι. καὶ μὴ ὑπ᾿ ἀνδρὸς zezoaySau, 
εἰ μὲν βασιλέως, ἀδιχοῦντος τὸ Καίσαρος διαγνοίς: ττερὶ αὐτοῦ ἔτι 
χρώμενον, εἰ δὲ ἰδιώτου, πολὺ χειρόνως. διὰ τὸ μὴ βασιλείας ἀντι- 
ποιουμένῳ χαλῶς ἂν συγχεχωρῆσϑαι, διὰ τὸ Καίσαρα τῆς ἐπ᾽ αὐ- 
τοῖς ἐξουσίας ἀφαιρεῖσϑαι. χαϑήπτετο δὲ αὐτοῦ ἡγεμόνων τινῶν 
ἐν τῷ στρατιωτιχῷ μετάστασιν ἐπτικαλῶν καὶ τιεροχάϑισιν €i ϑρό- 
vov βασιλείου xal διχῶν διάλυσιν ὡς ὑττὸ βασιλέως γενομένην κα- 
τανεύσεις τὲ iiis τοῖς δημοσίᾳ αἰτουμένοις xai zcavvov διά- 

ὃ 228 — bell. Iud. II 24. 

PAMELat 
1 χκαίσαρι δὲ ἀρχέλαοσ εἰσπέμψασ γράμματα ἐν oic E 2 προετίϑει) 

Ernesti προσετίϑει codd. E proposuit Lat ἕτε, 1. marg. τα ἃ 3 *enuer- 

τήρει P — ταῦτ E. «c om. AME 5 Οἰάρου τε καὶ ME 66 ὁπόσα 
τε] ὅσα τὰ M ὅσα τὲ E τῇ E τὸ codd. quid pecuniae Lat ὅσα] ὡσ 
AME (litteras) quas Lat óg^ coni. Ἐκντίπατροσ PLat 8 παραχωχῆ AME 

9 αὐτῷ) αὐτοῦ E 10 τεῖ δὲ M, om. E. 11 ὃ om. ME 12 τῶι post 

*gy suppl. m. 1 À 13 Ἐπαιδεῖαν P 15 Ἐἐπὴ παρὰ M 16 ὧν — 17 
εἶναι] qui si et iniustum aliquid gessissent, alius in eos debere ulcisci, qui eos 
posset legitima et ordinata potestate compescere Lat ἄλλως) χαλῶς coni. 

d 2- , . « , 2 ἔσχεν] ἔχρην ed. pr. ἔξω] ἐξουσίᾳ Hudson 18 τὸ) τὸ A. διαγνοίᾳ] & 
ἄγνοιαν AM et ut uid. Lat 19 πολὺ χειρόνως] amplius eum deliquisse Lat 

χεῖρον oo AM μὴ] μηδεμιᾶᾷᾶσ À μὴδὲ M 20 ἀν] ἀντι AM σιγ- 
κεχωρίσϑαι P 21 δὲ] τε Bekker 22 μεταστάσεισ MELat μεταναστάσεισ 

Α 23 διαλύσεισ AME γενομένασ À γενομένων ME 
losephus ΕΥ̓͂. 5 

| dios 

231 
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zga£w, ὧν οὐδὲν ἂν μειζόνως ἐπινοῆσαι χαϑεσταμένον ὑττὸ τοῦ 
Καίσαρος εἰς τὴν ἀρχήν. ἀνετίϑει δὲ αὐτῷ καὶ τῶν ἐχ τοῦ ἵπττο- 
δρόμου δεσμωτῶν τὴν ἄφεσιν χαὶ τιολλὰ τὰ μὲν γεγονότα τὰ δὲ 
xal πιστεύεσθαι δυνάμενα διὰ τὸ φύσιν ἔχειν γίνεσϑαι ὑπό τε νεω- 

τέρων χαὶ φιλοτιμίᾳ τοῦ ἄρχειν ττρολαμβανόντων τὴν ἐξουσίαν, 
πένϑους ve τοῦ ixi τῷ πατρὶ ἀμελείας xci χωμασμοὺς αὐτονυχτὶ 
τῇ ἐχείνου τελευτῇ γεγονότας, ἐφ᾽ οἷς δὴ καὶ τὴν πληϑὺν ἀρχὴν 
τοῦ στασιάζειν λαβεῖν, εἰ τοιαῦτα εὐεργετήσαντος αὐτὸν τοῦ πα- 
τρὸς xai οὕτως μεγάλων ἠξιωχότος τοιοῖσδε ἀμείβεσθαι τὸν νέχυν, 
ὥστεερ Exi σχηνῆς δαχρύειν uiv προσποιούμενον τὰς ἡμέρας, ἀπτο- 

λαύοντα δὲ ἡδονῇ τῇ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ὅσαι νύχτες. φανεῖσϑαΐ τε 
χαὶ περὶ τὸν Καίσαρα τοιόνδε ὄντα ᾿Αρχέλαον συγχωροῦντα τὴν 
βασιλείαν, ὅτεοῖος γένοιτο xal τπιερὶ τὸν ττατέρα᾽ χορεύειν γὰρ xal 
ἄδειν ὥσττερ ἐχϑοοῦ τεεσόντος, ἀλλ᾽ οὐχ ἀνδρὸς οὕτως μὲν συγγε- 
γοῦς, τηλιχαῦτα δ᾽ εὐεργετεῖν ἐξηγμένου. δεινότατόν τὲ ττάντων 
ἀτιέφηνε τὸ νῦν ἥχειν imi Καίσαρος χατανεύσει τῇ ἐχείνου χρησό- 
μενον τῇ βασιλείᾳ ττάντων αὐτῷ τιροττετοιημένων, ὅπόσα γένοιτο 
ἂν ὑπτὸ σοῦ βεβαίως ἤδη τοῦ αὐτοχράτορος παρεσχηχότος τερασσό- 
μενα. μάλιστα δὲ τὴν σφαγὴν τῶν τιερὶ τὸ ἱερὸν ἐδείνου τῷ λόγῳ 
χαὶ τὴν δυσσέβειαν, ὡς ἑορτῆς τε ἐνεστηχυίας καὶ ἱερείων ἐν τρόπῳ 
σφαχϑεῖεν ἔνιοι μὲν ξένοι οἱ δὲ ἐγχώριοι. “ελησϑείη δὲ τὸ ἱερὸν 
γεχρῶν ovy vu ἀλλοφύλου, ἀλλὰ τοῦ xol μετὰ νομίμων ὀνομάτων 
τῆς βασιλείας ἐφιεμένου τῆς τιράξεως, ὅπως δυνηϑείη σεληρῶσαι 
τῆς φύσει τυραννίδος τὴν πᾶσιν ἀνϑρώποις μεμισημένην ἀδικίαν. 

$ 232 — bell. Iud. II 28. 

PAMELat 
1 οὐδὲν Gv] οὐδένα M ἐπινοήσαι Ernesti χαϑιστάμενον ἃ καϑεστα- 

μένων M 4 δυνάμενα) γινόμενα P τε om. M 6 ἔτοῦ] τῶι ἃ al] 

τε χαὶ ME καὶ χκωμασμοὺς — ἢ γεγονότας] d ohibitos quoque omnes a rege 
cum moreretur uidendo Lat χωμασμοὺς! xo --- μουσ, suprà ov eras." A χώ- 

μουσ ME αὐτονυχτὲὶ τῇ] αὐτὴ νυχτὴ τὴ ἐπὶ τὴ E 9 οὕτω AM 10 uiv] 
μὲν τὸν P 11 ἡδονῆς τῆς Dindorf 14 ἀλλ᾽ — 19 ἐξηγμένου om. Lat 
ovto M 15 δὲ M εὐεργέτην P 16 ἀπέφαινε AE ἀπέφαινον M 
11 προσπεποιημένων ME ὁπόσα — 18 πρασσόμεναϊ] quanta illi nec amplior 

et a caesare rerum domino posset attribui Lat 18 ὑπὸ σοῦ] ὑπ᾽ αὐτοῦ ed. 
pr. 19 Ἐἐδείνου τῷ] ἐδεινούτω P 20 *oc — 21 σφαχϑεῖεν)] quod in die 
[esto sacrificiis diuinis instantibus multa inilia hominum caesa fuissent Lat 

τρόπῳ] τροπῆ P τόπω ME — 21 Ἐσφαχϑεῖεν) σφαχϑέντων P. ἐνχώριοι P 
πλεισϑείη P πληϑείη M δὲ) δὴ M 22 τοῦ xal] καὶ τοῦ P τοῦ M 
23 ὅπως — 115, 7 πατέρα liberius transtulit Lat 
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δε ἣν μηδὲ ὄναρ ποτὲ ἑωρᾶσϑαι βασιλείας αὐτῷ τὴν διαδοχὴν 
ἀρετῇ τοῦ πεατρός" ἐτείστασϑαι γὰρ αὐτοῦ τὸν τρόπον χαί τοι ἐχϑρὸν 
αὐτῷ [5x] τῶν διαϑηχῶν ἰσχυρότερον ᾿ντισπτάτρῳ χαϑίστασϑαι" 
χληϑῆναι γὰρ ὑγιὸ τοῦ τ:τατρὸς ἐπὶ τὴν βασιλείαν οὐχὶ νοσοῖντος 
γερὸς τῷ σώματι χαὶ τὴν wWeynv, ἀλλὰ ἀχραιφνεῖ μὲν τῷ λογισμῷ 
χρωμένου, αλχῇ δὲ σώματος τοῖς πράγμασιν ἐφεστηχότος. εἰ δὲ 
χαὶ τερότερον εἰς αὐτὸν ἐπίσης τοῖς νῦν διατεϑεῖσθϑαι τὸν ττατέρα, 

ἀττοτεεράνϑαι ποτατιὺς ἂν γένοιτο βασιλεὶς τὸν μὲν κύριον τταρα- 
σχεῖν τὴν βασιλείαν Καίσαρα ἀφῃρημένον τοῦ δοῦναι τὴν ἐξουσίαν, 
τοὺς δὲ ττολίτας ἰδιώτην ὄντα ἀχμὴν σφάζειν “ἐν ἱερῷ μὴ ἀτίοτε- 
τραμμένον. 

6. Καὶ ντίσπσατρος μὲν τοιάδε cio» καὶ μαρτύρων ztapa- 

στάσεσιν τὰ εἰρημένα χρατυνάμενος ττολλοῖς τῶν συγγενῶν τεαύεται 
τοῦ λέγειν. ἀνίσταται δὲ Νιχόλαος vaio ᾿Ιρχελάου καὶ ἔλεγεν τὰ 
μὲν ἐν τῷ ἱερῷ γνώμῃ τῶν σιεονϑότων ἀναϑεὶς μᾶλλον ἢ ἐξουσίᾳ 
τῇ Moytháov' τοὺς γὰρ ἐπὶ τοιοῖσδε ἄρχοντας οὐ μόνον τῷ xc 
αὑτοὺς ὑβρίζοντι εἶναι τιονηρούς, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀναγχάζοντι εἰς τὴν 

ἄμυναν τῶν εὐγνωμονεῖν προαιρουμένων. ὡς δὲ πολέμια ἔδρων 
λόγῳ μὲν xav! ᾿ρχελάου τὸ δὲ ἀληϑὲς εἰς Καίσαρα φανερὸν εἶναι" 
τοὺς γὰρ ὑβριοῦντας κωλυτὰς zapaycvouévov ἢ oz. ᾿Αρχελάου σπτε- 
χεομφότος κτεῖναι ἐπιϑεμένους οὔτε τοῦ ϑεοῦ οὔτε τοῦ νόμου τῆς 

ἑορτῆς ἐν φροντίδι γενομένους, ὧν ᾿Τντίττατρον οὐχ αἰσχύνεσϑαι 
ἐχδιχητὴν χαϑιστάμενον ii ϑεραπιείᾳ ἔχϑρας τῆς αὐτοῦ πρὸς 
"doyéAlaov ἢ φύσει τοῦ ἀρετῇ διχαίου. οἱ :ταρελϑόντες xal μὴ 
γερὸς διανοουμένους ἄρχοντες ἀδίκων ἔργων, οἵδε εἰσὶν οἱ βιαζόμε- 

8 238 — bell. Iud. II 31. 

PAMELat 
1 ποτε δὁρᾶσϑαι AM 2.ἐπίστασϑε ex corr. ἃ zal — 3 χαϑίστασϑαη 

προσετίϑει δὲ καὶ ἀντίπαν ἐκ τῶν διαϑηκῶν ἰσχυρότερον εἶναι E «cl τοι] 
χαὶ τὸ M καὶ τὸν ed. pr. 3 Ἐῤκ om. P Ἐἐσχυρώτερον Ρ 4 νοσοῦντος] 

νεχροῦ ὄντοσ E ͵ 5 Ἐάχραιφνν P — 6 *&Azu P εἰ δὲ] εἴ τε Μ 1 τοῖς 
viv] τοίνυν M 8 ἀποπέφανται AM, i. marg. yo ἀποπεφάνϑαι αὶ 9 ἀφη- 
ρημένοσ AM τοῦ] τὸ M 13 Ἐχρατυνόμενοσ AM 14 *zal ἔλεγεν uix 
sana [15 ἀναϑεὶς] ἀνατιϑεὶσ AME 16 τῇ] τοῦ ME χαϑ' ξαυτοὺσ M 
18 ἀγνωμονεῖν M 19 χατὰ E 20 rovc γὰρ] τοὺσ γὰρ τοὺσ i. ras. angu- 
stiore m. 2 A ὑβριοῦντας] τοῦ ὑβριοῦντος Bekker κωλυτὰς] λωπο- 
δύτασ M παραγεναμένουσ P 5) οἱ (i. ras. A) AM, i. marg. yo ἢ A zai 
ed. pr. ἢ ὑπ᾽] καιρίως Bekker ὑπ᾽} ὕπερ P ὑπὸ M πεπομφότος] 
πεπονϑότεσ M πεπομφότας ed. pr. 24 ἢ φύσει — δικαίου] et odio magis 
quam natura iustitiae iudicaret Lat φύσει] μίσει ex Lat Hudson παρελ- 
ϑόντες] γὰρ ἐλϑόντες coni. 25 ἄρχοντες — 110, | ἀμυνομένους om. P 
ἔργων om. M 

ΘῈ 

238 

259 

24 

24 1 
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vot xci μὴ ϑέλοντας τοὺς ἀμυνομένους ἐφ᾽ ὅπλα χωρεῖν. ἀνετίϑει 

δὲ χαὶ τὰ λοιπὰ πᾶσι τοῖς ἐν βουλῇ τῶν χατηγόρων" οὐδὲν γὰρ ὅ 
τι μὴ οὐ μετὰ γνώμης τῆς αὐτῶν γεγενημένον αἰτίᾳ τοῦ ἀδιχεῖν 
ὑπτάγεσϑαι, οὐ τῇ φύσει τῇ οὕτως αὐτὰ γεγονότα ττονηρὰ εἶναι. 
ἀλλὰ τῷ βλάψειν ἂν δοχεῖν “Τρχέλαον. τοσήνδε αὐτοῖς εἶναι βου- 
λὴν τοῦ ὑβριοῦντος εἰς ἄνδρα συγγενῆ, χαὶ πατρὸς μὲν εὐεργέτου, 
συνήϑη δὲ αὐτοῖς χαὶ διὰ “ταντὸς οἰχείως πεπολιτευμένον. τάς 

γε μὴν διαϑήχας ὑτιό τε σωφρονοῦντος γεγράφϑαι τοῦ βασιλέως 
xal χυριωτέρας τῶν γεγραμμένων πρότερον διὰ τὸ Καίσαρι δεσπότῃ 
τῶν ὅλων χαταλελεῖφϑαι τὴν χρίσιν τῶν ἐν αὐταῖς γεγραμμένων. 
μιμήσεσϑαί τε οὐδαμῶς Καίσαρα τὴν ὕβριν αὐτῶν, οἱ τῆς Ἡρώδου 
χιαντοίως ἀπολαύσαντες σπταρ᾽ ὃν ἔζη χαιρὸν δυνάμεως τὰ τιάντα 

ἐπὶ ὕβρει γνώμης ἐπείγοιντο αὐτοῦ. οὐδ᾽ αὐτῶν περὶ τὸν συγγενῆ 
τοιούτων γεγονότων. οὔχουν Καίσαρά ye ἀνδρὸς Gv αὐτῷ τειεσεοιη- 
μένου và τιάντα xoi φίλου xal συμμάχου χαταλύσειν τὰς διαϑήκας 
ἐχτὶ σείστει τῇ αὐτοῦ γεγραμμένας, οὐδὲ μιμήσεσϑαι καχίαν τὴν 
ἐχείνων τὴν Καίσαρος ἀρετὴν xai τείστιν τιρὸς ἅπτασαν τὴν oixov- 
μένην ἀνενδοίαστον γενομένην. xol μανίαν χαὶ λογισμῶν ἔχστασιν 
χαταχρίνειν ἀνδρὸς βασιλέως, υἱεῖ μὲν ἀγαϑῷ τὴν διαδοχὴν χατα- 
λελοιεότος. τείστει δὲ τῇ αὐτοῦ τεροσ:τεφευγότος᾽" οὔτ᾽ ἁμαρτάνειν 
Ἡρώδην “ποτὲ segi χρίσιν τοῦ διαδόχου σωφροσύνῃ χεχρημένον éxi 
τῇ Καίσαρος γνώμῃ τὰ ττάντα τιοιεῖσϑαι. 

7. Καὶ Νιχόλαος μὲν τοιάδε διελϑὼν χαταπαύει τὸν λόγον" 

ὃ 243 — bell. Iud. II 35. 

PAMELat 
2 *z&ci] πάντα coni. τῶν κατηγοριῶν ΕΒ 3 Ἐγεγενημένῳ Μ 4 ἕτῇ 

φύσει] τῷ φύσει cOni. τῇ οὕτως] δὲ ὅπωσ E τοιούτως ed. pr. δὲ οὕτως Bekker 

τῇ αὐτῶν coni αὐτὰ] τὰ coni ὅ τῷ] τὸ PE. βλάψαι coni. — 6 ἄνδρα 
συγγενῆ] E ἄνδρασ συγγενεῖσ codd. Ἐεὐεργέτην ed. pr. 1 Ἐσύνηϑει P 
πεπολιτευμένον) ed. pr. et ut uid. Lat πεπολιτευμένου codd. αὶ 85. ἔγε] τε A 

9 Ἐχυριωτέρας] ϑυγατέρασ P τῶν] εἶναι τῶν E. Kaicagi E καίσαρα codd. 
δεσπότῃ] δεσπότην codd. oo δεσπότη E 10 τὴ»] πρὸς τὴν ed. pr. 

11 αὐτῶν] αὐτοῦ AM, i. marg. yo αὐτῶν A — oi] ὅτι Ρ 13 ἐπείγοιντο αὐτοῦ 
£u ὕβρει γνώμησ tr. P! οὐδ᾽ — 14 γεγονότων) om. Lat οὐδ᾽ αὐτῶν τὸ περὶ 
τὸν συγγενῆ τοιοῦτο γεγονός CODi. 14 ye] Bekker τε codd., om. Ε ἐπὶ 
ὑπ AME 14 χαταλύειν ME 16 μιμήσεσϑαι ed. pr. imitaturam esse Lat 
μιμήσασϑαι codd. 11 ἐχείνου AM πᾶσαν Μ 18 ἀνενδύαστον P 
γεγενημένην M χαὶ μανίαν — 19 βασιλέως! unde nequaquam possit herodi 
alienationem et furiam mentis adscribere Lat χαὶ μανίαν] ὡς μανίαν coni. 
19 χαταχρίνει M. χκαταχρινεῖν Cocceji χαταλελοιπὸσ P 20 ott ] P. οὔτε 

AM ἁμαρτεῖν coni. 21 ἡρώδου M et ex corr. Δ κεχρημένην M 
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Καῖσαρ δὲ ᾿Ἰρχέλαον :QoGmtGóvrte αὐτῷ πρὸς τὰ γόνατα φιλο- 
φρύνως T€ ἀνίστη φάμενος ἀξιώτατον εἶναι τῆς βασιλείας τιολλήν 

τε ἀπέφαινε τροτὴν γνώμης τῆς αὐτοῦ οὐχ ἄλλα πράξειν, ἀλλ᾽ 

ὁτιόσα αἵ τὲ διαϑῆχαι ὑτιηγόρευον xal ᾿Ἰρχελάῳ συνέφερεν. οὐ 240 

5 μέντοι γε ἐχεχύρωτο οὐδέν, ὡς ἂν ἐχεγγύῳ σπιαραδείγματι χρώμενον 
Uy) ἀδείας IMoyélaov εἶναι. χαὶ διαλύσεως τῶν ἀνδρῶν γενομένης 
ἐσχοτιεῖτο χαϑ᾽ αὑτόν, εἴτε ᾿Ιρχελάῳ τὴν βασιλείαν ἐτειχυρωτέον, 
εἴτε νομὴν αὐτῆς “τοιεῖσϑαι “ταντὶ τῷ Ἡρώδου γένει xal ταῦτα 
γεάντων ττολλῆς ἐπειχουρίας δεομένων. 

10 X. 1. Πρότερον δὲ ἢ χύρωσίν τινα τούτων γενέσϑαι Παλϑάχη 250 
τὸ ἡ ̓ Ἰρχελάου μήτηρ νόσῳ τελευτᾷ καὶ “ταρὰ Οὐάρου τοῦ Συρίας 
στρατηγοῦ πταρὴν γράμματα τὴν Ιουδαίων ἀ:τόστασιν διασαφοῦντα" 
τοῦ γὰρ ᾿“Ιρχελάου μετὰ τὸν ἔχτελουν ἐϑορυβήϑη τὸ “τᾶν ἔϑνος. 251 
χαὶ Οἴαρος αὐτὸς ἐπεὶ παρὼν ὡς τοὺς αἰτίους τῆς κινήσεως TL- 

15 μωρίᾳ -τεριϑαλὼν χαὶ τοῦ “τολλοῦ τῆς στάσεως ἐτείσχεσιν σιοιησά- 
μενος τεολλῆς γενομένης Gv Ηντιοχείας τὴν ἀναζυγὴν ἐπτοιεῖτο, 

τάγμα ἕν τῆς στρατιᾶς ἐν Ἱεροσολύμοις λειπόμενος τὴν Ἰουδαίων 
γεωτεροττοιίαν ἐπιστομιοῦντας. οὐ μὴν ἐπεραίνετό γε οὐδὲν imi 952 
γαύλῃ τοῦ μὴ οὐ στασιάσοντος αὐτῶν. ὅτε γὰρ Οὔαρος ἀτπτήει 

3) x«l Σαβῖνος ó ἐπίτροτιος τοῦ Καίσαρος ὑπομείνας αὐτόϑε μεγάλως 

τοὺς στασιώτας χατετιόνει, στρατιᾷ T€ τῇ καταλελειμμένῃ τειστεύων, 
ὡς xal περιέσοιτο αὐτῶν. xal τῷ πιλήϑει" πολλοὺς δὲ ὄντας ὅὁτελί- 253 

σας δορυφόροις ἐχρῆτο αὐτοῖς ἐπτείγων τοὺς ᾿Ιουδαίους xai ixra- 
ράσσων il ἀτιοστάσει" τάς τὲ γὰρ ἄχρας ἐβιάζετο πταραλαμβάνειν 

ὃ 248 — bell. Iud. II 37. 

PAMELat 

3 ἀπέφενε P ἀπέφηνε ME Ἐτροπὴν, supra πὴν s. litteras quasdam ab- 
breuiatas, quas non expedio M ῥοπὴν coni. *ovz ἄλλα] et non aliter Lat 

πράξων A 5 μέντοι] μὴν ΕΞ γε om. ME  corruptelam agnouit Ernesti 
Ἑωσ ἀνεγγύωι, i. marg. yo ὧσ ἂν ἐχεγγύω A — 1 «a9^ ξαυτὸν ME εἴτε] εἴτ᾽ 
3p P ἐπιχυρωτέον) εἴη κυρωτέον AE. εἴη xexvgotéovr M. 8 νομὴν αὐτῆς] zoc- 
νὴν αὐτὴν AME ᾿ἔπάντα Μ 10 1. marg. εβ΄ E τούτων τινα tr. ME 

Ma23«21] AT AÀ μάρϑα ME om. Lat 11 τοῦ τῆσ συρίασ E 14 ἐπεὶ 
παρὼν ὡς] ἐπιπαρὼν - - (ci. ras.) 4 ἐπεὶ παρὼν M ἐπεὶ παρῆν E adueniens Lat; 
Varum Hierosolyma adiisse ex bell. Iud. constat; quare uitium latet: ὡς in ὃς 

mutandum uid 15 πολλοῦ] πλοῦ τοῦ P πλείστου E 11 τὴν Ἰουδαίων] 

τῶν ἰουδαίων τὴν ME 18 Ἐἐπαιραίνετό P — 19 *ov om. P — 20 ó om. ME 
21 στασιώτας] E στρατιώτασ codd. iudacos Lat Ἐστρατιᾶ, ci. ras. A 

Ἐχαταλελιμμένη ΡΟ 22 ἔτῷ n59s] πλήϑει δούλων ἰδίων bell Iud. δὲ] τε 
M, om. E 23 Ἐἐπείγων, εἰ i. ras. A, i. marg. XVIII Lat 24 *zaga2«u- 

βάνειν, πὰ ex ἐπι corr. P 
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xci τῶν βασιλιχῶν χρημάτων v ἐρεύνῃ προϑύμως ὥρμητο βίᾳ 
διὰ κέρδη xol τιλεονεξιῶν ἐπιιϑϑυμίας. 

2. Ἐνστάσης δὲ τῆς πεντηχοστῆς, ἑορτὴ δὲ ἡμῶν ἐστιν ττάτριος 
τοῦτο χεχλημένη, οὔτι xarà τὴν ϑρησχείαν μόνον τταρῆσαν, ἀλλ᾽ 
0Qyj, φέροντες τὴν “ταροινίαν τῆς Σαβίνου ὕβρεως μυριάδες συνὴ- 
ϑροίσϑησαν ἀνϑρώπων xol πάνυ πολλαὶ Γαλιλαίων τε xai Ἰδου- 
μαίων, Ἱϊεριχουντίων τε ἣν πληϑὺς καὶ ὁπόσοι τιεράσαντι Ἰορδάνην 
ποταμὸν οἰχοῦσιν. αὐτῶν τε Ἰουδαίων τιλῆϑος τιρὸς τιάντας συνει- 
λέχατο xal ττολὺ προϑυμότεροι τῶν ἄλλων ἐπὶ τιμωρίᾳ τῇ Σαβίνου 
ὡρμήχκεσαν. χαὶ τρία μέρη νεμηϑέντες ἐπὶ τοσῶνδε στρατοττεδεύ- 
ονται χωρίων, οἱ μὲν τὸν ἱπιτόδρομον ἀπολαβόντες. xai τῶν δὲ 
Aout» δύο μερῶν οἱ μὲν τῷ βορείῳ τοῦ ἱεροῦ πρὸς μεσηιμιβρίαν 
τετραμμένοι, οἱ δὲ ἑῴαν μοῖραν εἶχον. μοῖρα δὲ αὐτῶν ἡ τρίτη τὰ 
πρὸς δυόμενον ἥλιον, ἔνϑα xai τὸ βασίλειον ἦν. ἐπράσσετο δὲ τὰ 
πάντα αὐτοῖς ἐπὶ ττολιορχίᾳ τῶν Ῥωμαίων ἁπανταχόϑεν αὐτοῖς 

ἀποχεχλεισμένων. χαὶ Σαβῖνος, ἔδεισε γὰρ τό τε τολῆϑος αὐτῶν 
χαὶ τὰ φρονήματα ἀνδρῶν ἐν ὀλίγῳ τὸ ϑανεῖν ποιουμένων ὑπὸ 
τοῦ ἥττᾶσϑαι μὴ ἐθέλειν ἐφ᾽ οἷς ἀρετὴν χρίνειαν τὸ νιχᾶν, τεαρα- 
χρῆμά τὲ ὡς τὸν Οὔαρον ἔγεεμττε γράμματα xal τὸ σύνηϑες οὐχ 
ἀγέει χελεύων ἐκ τοῦ ὀξέος βοηϑεῖν, ὡς κινδύνου μεγέστου τὸ ἐγχα- 
ταλειφρϑὲν στράτευμα πτιεριεσχηχότος διὰ τὸ μὴ ἐς μαχρὰν ἐλτείζειν 

$ 254 — bell. Iud. II 42. 

PAMELat Zonaras I p. 467. 
1 Ἐβίᾳ seclusit Bekker ὃ ἐπιστάσησ PME δὲ! γὰρ E 5 Ἐπαροινίαν) 

παρουσίαν M. Ἐμυριάδες] μυριάδεσ δὲ — 6 τε καὶ Ἰδουμαίων om. Lat Τ z»] 
ἡ AM περάσαντεσ AME 8 πλῆϑος! πλῆϑοσ ἦν 0 AM 9..πολὺ] πολλοὶ M 
προϑυμώτεροι P Ἐτιμωιρίαι A τῇ! τοῦ AM, om. E 10 "ωρμώχεσαν P 
τοσῶνδε] Bekker τοιῶνδε codd. E diuersa Lat Ἐστρατοπαιδεύονται PA 
11 *oi μέν — 13 εἶχον] cum trina fuerint castra, una & septemtrione templi, 
altera a meridie prope hippodromum, tertia ab occidente apud regiam, ut ex 

bell. Iud. apparet, sic fere haec refingenda sunt: ot μὲν τὸν ἱππόδρομον 
ἀπολαβόντες τοῦ ἱεροῦ πρὸς μεσημβρίαν τετραμμένοι, καὶ τῶν δὲ λοιπῶν δύο 
μερῶν οἱ μὲν τὸ βόρειον εἶχον, μοῖρα δὲ αὐτῶν; nam orientale latus occupa- 
tum non erat Ἐκπολαύοντεσ M χαὶ om. E δὲ eras. A 12 λοιπὸν 
M Ἐδύο] δὲ δύο ex corr. A *Boolo P 18 "τετραμμένου Cocceji 
ἑῴαν) τὴν ἑώαν AME — *z& — 14 ἥλιον] ippodromum sicut dicimus ab. occi- 
dente Lat 14 ἔνϑεν E 15 Ἐπανταχόϑεν M 16 ἀποχεκλεισμένων] E 

et ut uid. Lat ἀποχεχλεισμένοισ codd. τότε] τότε τὸ E — 18 *zrvgo9c. M 
ϑέλειν M ἀρετὴ M i. marg. yg ἀρετὴ χρίναιτο Qv, τὸ νικᾶν A 

Ἐπαραχρήματώτε Μ 19 ἔπεμψε E 20 Ἐώνίει, (ec i. ras. A. ὀξέος) E 
ὀξέωσ codd. "ἐνχαταληφϑὲν P — 21 εἰσ AM 

10 
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χαταχοτιήσεσϑαι ληφϑέντας αὐτούς. αὐτὸς δὲ τοῦ φρουρίου τὸν 
ὑψηλότατον τῶν πύργων χαταλαβόμενος Φασάηλον ἐπὶ τιμῇ τοῦ 
Ἡρώδου ἀδελφοῦ (Φασαήλου ὡχοδομημένον τὲ xai οὕτως εἰρημένον 
τελευτῆς ὑχιὸ Παρϑυαίων αὐτῷ γενομένης, χατέσειε τοῖς Ῥωμαίοις 

ἐχεεξιέναι τοῖς Ιουδαίοις, αὐτὸς μὲν οὐδ᾽ εἰς τοὺς φίλους τολμῶν 

χατιέναι. τοὺς δ᾽ ἄλλους προαποϑνήσκειν αὐτοῦ τῆς πλεονεξίας 

δικαιῶν. τολμησάντων δ᾽ εἰς τὴν ἔξοδον τῶν Ῥωμαίων μάχη συν- 

ἤει χαρτερά, «ci οἱ Ῥωμαῖοι σπ-ολλῶν μὲν ἔργων ἐχράτουν, οὐ μὴν 
τὰ φρονήματά ye τοῖς Ιουδαίοις ἔχαμνε τῇ ὄνιει τοῦ δεινοῦ τ“τολλῶν 
αὐτοῖς τιετιτωχότων, τεεριοδεύσαντες δ᾽ ἀνίασιν ἐπὶ τὰς στοάς, αἵ- 

dii ἦσαν τοῦ ἱεροῦ τὸν ἔξω “περίβολον περιέχουσαι, xai “τολλοῖς 
ἀμάχου γενομένης λίϑους τε ἠφίεσαν τοὺς μὲν ἐκ χειρὸς ὑχιάραντες, 
ovg δὲ σφενδονῶν, ἀϑληταὶ τρόπου τοιαύτης μάχης ὄντες. χαὶ οἱ 
τοξόται τιἄντὲς παρατεταγμένοι μεγάλα ἔβλατετον τοὺς Ῥωμαίους 
διὰ τὸ ὑτιερδέξιοί τὸ εἶναι χαὶ ἐτιιχειρεῖσϑαι μὲν ἄποροι διὰ τὸ 
ἀνέφιχτον τοῖς εἰσαχοντίζειν “πιειρωμένοις εἶναι, ὁῴους δὲ χρατεῖ- 

σϑαι τοὺς πολεμίους ἔχοντες. xoi πολὺν μὲν χρόνον ἡ μάχη συνέ- 
στὴ τοιάδε οὖσα. ἔπειτα Ῥωμαῖοι δεινῶς φέροντες τοῖς δρωμένοις 

zip ἐνιᾶσιν ταῖς στοαῖς λαϑόντες Ἰουδαίων τοὺς ἀναβεβηκότας ἐστ᾽ 

αὐταῖς. x«i τὸ 7τῦρ ὑτιό τὲ πολλῶν προστεϑειμένον χαὶ μετὰ τῶν 
ἐγείρειν φλόγα δυναμένων ἥτιτετο τοῦ ὀρόφου 1j τάχος. ὃ δὲ ξύ- 
λωσιν ττ:αρέχων τείσσης τὲ χαὶ χηροῦ σπιλέον ἔτι δὲ χρυσὸν ἐπταλη- 

$ 251 — bell. Iud. II 46. 

PAMELatZonaras I p. 467. 
1 τὸν] E et ut uid. Lat τὸ PA τοῦ M *bwngAotetov τὸν πύργον M 

2 ον ^ 0 , - * 5 *ons&évou M ovtó M | 60M πραποϑνήσκειν M i δὲ ME 

σύνει αὶ 8 .πολλῶν — ἐχράτουν) et licel romani opere bellico et experientia 
superiores existerent et. plures ex iudaeis occumberent Lat πολλῶν uiv 
ἔργων] πολεμίων ἔργων M et i. marg. A τῶν πολεμίων ἔργω E — 9 *ys] τε 
M 10 δὲ ME Ἐανίεσαν M 11 x«i — 12 γενομένης] et ibi multum 
proelium confligatur Lat πολλοῖς ἀμάχου] πολλῆσ μάχησ AME, quod nihili 
est; cf. bell. Iud. 12 Ἑηφείεσαν P ἠφεῖσαν, e i. ras., i. marg. yo ἀφεῖσαν 
À ὑφίεσαν M χειρῶν E 13 δὲ] δὲ xal dx E δ᾽ ἐκ coni. Ἐσφενδόνων 
PA σφενδονῶντες Ernesti τρόπουσ AM τοιαύτης] τῆσ αὐτῆσ Μ 15 “ὑπερ- 
δεξίων M Ἐἐπιχειρίσϑαι P 10 ἀνέφιχτοι ΕἾ 18 Ῥωμαῖοι] οἱ δωμαῖοι ME 
18 Ἐἐνιᾷᾶσιν, i. marg. yo ἐνεῖσαν αὶ 19 ἐπ᾽ αὐτάσ AME — 20 προστεϑειμένων 
PE προστιϑέμενον A! προστιϑεμένων M Ἐχαὲ μετὰ — 21 δυναμένων om. 
AM τῶν] E τοῦ P. 21 ὃ δὲ ξύλωσιν] ἡ δὲ $2000 AME 22 παρέχων) 
παρεῖχε - Α παρέχουσα ME eti marg. A πίσση τε καὶ χηρῶ E δὲ) om. 
PM τε χηρῶ E ἐπαλημμένον P ἐπαληλειμμένον ME 

τῷ οι “ι 
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λιμμένον εὐθέως ἤχειν, ἔργα ve μεγάλα ἐχεῖνα xal ἀξιολογώτατα 
ἠφανίζετο. xci τοὺς ὑπὲρ τῶν στοῶν ὄλεϑρος οὗτος ἀτιροσδόχητος 
χατέλαβεν᾽ οἱ μὲν γὰρ τοῦ ὀρόφου χαταρραγέντος συγχατεφέροντο 
αὐτῷ, τοὺς δὲ περισταδὸν ἔβαλλον οἱ :τολέμιοι" ττολλοὶ δὲ ἀπορίᾳ 
σωτηρίας τε χαὶ ἐχτιλήξει καχοῦ TOU τιεριεστηχότος, οἱ μὲν εἰς τὸ 
γεῦρ ἵεσαν αὑτούς. οἱ δὲ καὶ τοῖς ξίφεσι χρώμενοι διάδρασιν αὐτοῦ 
ἐποιοῦντο, ὁπόσοι δὲ εἰς τὸ χατόπιν χωρήσαντες ὁδῷ ἡ ἀναβεβή- 
χεσαν ἐσώζοντο, οἱ Ῥωμαῖοι τεάντας ἔχτεινον γυμνούς τε ὄντας xai 
τὰ φρονήματα ἐχλελυμένους, οὐδὲν τῆς ἀπονοίας διὰ τὸ ἄνοτελον 

βοηϑεῖν δυναμένης. ἐσώϑη τὲ τῶν ἀνελϑόντων ἐπὶ τὸ τέγος οὐδ᾽ 
ὁστισοῦν. χαὶ οἱ Ῥωμαῖοι διὰ τοῦ σπιυρὸς ἡ τεαρείχοι ὠσϑέντες 
ἐχράτουν τοῦ ϑησαυροῦ, xaJ ὃν ἱερὰ ἦν χρήματα. χαὶ διεχλάττη 
μὲν πολλὰ ὑττὸ τῶν στρατιωτῶν, Σαβῖνος δὲ “τεριετεοίησεν εἰς τὸ 
φανερὸν τετραχόσια τάλαντα. 

3. Ἰουδαίους δὲ ἐλύτιει μὲν τὸ τιάϑος τῶν φίλων, oi ἐν τῇ δὲ 
ἔπεσον τῇ μάχῃ, ἐλύπει δὲ xal τῶν ἀναϑημάτων ἡ ἀφαίρεσις, οὐ 

2 ^2 [74 3 - , , Li 

μὴν ἀλλ᾽ OztQ αὑτῶν ἐτύγχανεν συνεστραμμένον xol μαχιμώτατον 

τούτῳ ἐμτιεριέχοντες τὸ βασίλειον ἠπείλουν τεῦρ τὲ ἐνήσειν αὐτῷ 
χαὶ πάντας χτείνειν, χελεύοντες ἦἧ τάχος ἀπιιέναι xai σπεειϑομένοις 
ὑτεισχνούμενοι ἄδειαν χαὶ Σαβίνῳ σὺν αὐτοῖς. χαὶ τῶν βασιλιχῶν 

τὸ στλεῖστον ηὐτομολήχεσαν σὺν αὐτοῖς, Ῥοῦφος δὲ xai Γρᾶτος τρισ- 
χιλίους τὸ μαχιμώτατον τοῦ Ἡρώδου στρατεύματος ἔχοντες ἄνδρας 
τοῖς σώμασι. δραστηρίους Ῥωμαίοις προστίϑενται. xai τι xal ἵτο- 
πιχὸν ἣν τῶν ὑπὸ τῷ Ῥούφῳ τεταγμένων. ὃ χαὶ αὐτὸ προσϑήχη 

S 262 — bell. Iud. II 49. 

PAMELatZonaras I p. 467. 

1 ze) P eese A εἶκεν ME ignem — suscipit (suscepit) Lat ἐκάη coni. 

3 χατελάμβανεν E *gvvzeteqéosvro P 4 Ἐπερισταδὸν] περὶ τὸ στάδιον 

M 0 τε σωτηρίασ tr. A τε om. ME 6 ἵεσαν] εἰεσαν P. ἐπαφεῖσαν, ἐπα 
suppl, φεῖ i.ras. maiore m. 1 ἃ εἰσήεσαν M ἐνίεσαν E ἕξαυτοὺσ AE αὐτοὺσ 
M 8 Ἐἐσώζο - vro., eras. uid.  Α ἔχτειναν AE ὄντας] E ἐόντασ codd. 

9 Ἐτῆς] ἀπὸ τῆσ PM *avonAov] ἀνάπλεονῬΡὀ [10 Ἐδυναμένουσ M 
Ἐτε] δὲ ΝΜ οὐδὲ M - 11 "τοῦ] τὸ τοῦ P παρείχοι!] παριχϑι Ῥ παρείχοι 
ὠσϑέντες] παρακχομισϑέντεσ M. παρήκοι σωϑέντεσ E 12 *za9" 0v] χαϑὸ 
AM 15 *uiv om. M Ἐσὲ ἐν τῇδε ἔπεσον] ot δὲ ἔπεσον ἐν P — 16 Ἐάφέ- 
ρεσισ P [11 Ἐἐτύγχανεν συνεστραμμένον») συντετριμμένον ἐτύγχανε συνεστραμ- 

μένον Μ μαχητικώτατον ΜῈ [18 τούτῳ] ed. pr. τοῦτο codd. E Ἐέμπερι- 
ἔχοντες] ἐμπεριεῖχον τε Ἐηπείλουν] xai ἠπείλουν P — 19 χτεῖναι E χτενεῖν 

coni, Ἐχελεύοντασ ΒΜ *4 PA — 21 ηὐτομόλησαν ME σὺν αὐτοῖς] ad 
iudeos Lat 22 μαχιματικώτατον M. μαχητιχώτατον E 23 * n poctiOervcau 

προσετίϑεσαν À ἔτι χαὶ ἱππικὸν) τὸ ὑπεῖκον M 24 "τῷ om. M *óoígov M 

— —— 
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τῶν Ῥωμαίων ἐγεγόνει. ᾿Ιουδαίοις δὲ ovx ἠμέλητο ἡ soAtogzía, 
ἀλλὰ χαὶ τὰ τείχη μετήλλευον χαὶ τοῖς μεταβαλλομένοις ἐχέλευον 

μὴ ἐμποδισταῖς εἶναι τοῦ ἀ; τοληψομένου χρόνῳ παροῦσαν αὐτοῖς 
ἐλευϑερίαν τὴν πάτριον. Σαβίνῳ μὲν οὖν εὐχεὸν ἀπιέναι μετὰ 
TOY σερατειυτῶν, χειστεύειν δ᾽ οὐχ οἷός τε ἦν διὰ τὰ :εετεραγμένα 
xci τὸ λίαν εὔγνωμον τῶν πολεμίων im ἀτιοτροττῇ τοῦ χαταστα- 
ϑησομένου εἶχεν, ἅμα δὲ χαὶ τὸν Οὔαρον ἥξειν πτροσδοχῶν ὑπέμενε 
τὴν “ολιορχίαν. 

4. Ev τούτῳ δὲ zai ἕτερα μυρία ϑορύβων ἐχόμενα τὴν "Iov- 

δαίαν κατελάμβανεν z0AAOv τιολλαχόσε οἱ κατ᾿ οἰχείων ἐλτείδας 
χερδῶν zal Ἰουδαίων ἔχϑρας Uri τὸ τεολεμεῖν ὡρμημένων" δισχίλιοι 
μὲν τῶν ὑφ᾽ Ἡρώδῃ ποτὲ στρατευσαμένων καὶ ἤδη καταλελυχότες 
ἐν αὐτῇ Iovóaíg συστάντες τιροσεττολέμουν τοῖς βασιλικοῖς ἀντιστα- 
τοῦντος αὐτοῖς «Ἱχιάβου τοῦ Ἡρώδου ἀνειμιοῦ, xal τῶν μὲν πτιεδίων 

εἰς τὰ μετέωρα ἀνεωσμένου δι᾿ ἐμπειρίαν τὴν εἰς τὰ πολεμικὰ τῶν 
ἀνδρῶν. ταῖς δὲ δυσχωρίαις σώζοντος ὁιιόσα δυνατά. 

5. Ἰούδας δὲ ἦν Ἐζεχίου τοῦ ἀρχιλῃστοῦ υἱὸς ἐπὶ μέγα δυνη- 
ϑέντος ὑφ᾽ Ἡρώδου δὲ μεγάλοις ληφϑέντος πόνοις. οὗτος οὖν ὃ 
᾿Ιούδας σπιερὶ Σέπφωριν τῆς Γαλιλαίας συστησάμενος τελῆϑος ἀνδρῶν 
ἀπονενοημένων ἐντιδρομὴν τῷ βασιλείῳ ποιεῖται καὶ ὅτελων χρατή- 
σας ὅπιόσα αὐτόϑιε ἀτιέχειτο ὥτελιζε τοὺς σπτερὶ αὐτὸν καὶ ἀτεοφέ- 
perat χρήματα ὁπόσα κατελήφϑη αὐτόϑι, φοβερός τὲ ὥσεασιν ἣν 

ὃ 207 — bell. Iud. II 53. 

PAMELat Zonaras I p. 408. 
1 ξημέλειτο P — 2 Ἐμετήλλευον ] circuibant Lat — 3 χρόνῳ] E χρόνου codd. 
4 τὴν ἐλευϑερίαν E ἑ πατρικὴν E Ἐοὖν om. M εὐχτὸν, i. marg. yo 

εὐχταῖον ἦν  εὐχτὸν qv E optabile fuit Lat Ἐμετὰ τῶν στρατιωτῶν om. Lat 
Ἐμετὰ] ἀντὶ P ---- A. 5 *zuotsés: P. *0EM 6θ ἄγνωμον AM τὲ ἄγνωμον 
E infideli mente Lat ἐπ ἐν Ernesti χαταστησομένον AM 7 *&uc — 
8 πολιορκίαν) simul etiam uari praestolabatur aduentum, quei si adesset obsi- 
dionem illam esse soluturum Lat — 8 *v πολιορχία PA 9. *uvoiov ex corr. A 
10 Ἐπολλῶν — 11 ὡρμημένων] quae totam iudeae regionem grauiter desolabant. 
in quibusque namque locis alii lucri cupidine concitati pars inimicitia iudeorum 

ad excitanda bella ferebantur Lat Ἐσὲ om, ed. pr. 11 τὸ] τῶ M, om. E 

12 *uiv] μὲν γὰρ Bekker — *zor& — ἤδη om. M 18 ἐν αὐτῇ Ἰουδαίᾳ] Ἰδίαι 
A ἐν αὐτὴ ἰδία ME seorsum a ceteris decedentes (h. e. ió(c) Lat χατὰ τὴν Ióov- 
μαίαν bell. Τα. 14 αὐτοῖς] αὐτοῦ MA! ᾿Αχιάβου] ed. pr. ἀλκιβιάδου codd. 
Lat καὶ τῶν uiv] i. marg. yo x«l τῶν μὲν παίδων ειστὰ μετέωρα ἀνεωσμέ- 

vov. à ἐμπειρίαν τὴν εἰσ τὰ πολεμικά" τῶν ἀνδρῶν δὲ vcio δυσχωρίαισ σω- 
ζωντοσ. ὅπόσα δύναται ἃ 16 σώζοντασ M 11 δὲ] τὲ E * hiezechiae 
Lat 20 Ἔβασιλεῖ AM 21 Ἐὥπλισε M αὐτὸν] αὐτὸν χαϑ᾽ ἕνα AME 
suos omnes Lat 22 χατελείφϑη (εἰ i. ras. A) AMELat 

268 
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ἄγων καὶ φέρων τοὺς τιροστυγχάνοντας ἐπιϑυμίᾳ μειζόνων τεραγ- 
μάτων xci ζηλώσει βασιλείου τιμῆς, οὐχ ἀρετῆς ἐμπειρίᾳ τοῦ δὲ 
ὑβρίζειν τεεριουσίᾳ χτήσεσϑαι προσδοχῶν τὸ ἐντεῦϑεν γέρας. 

273 6. Ἦν δὲ xci Σίμων δοῦλος μὲν Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἄλλως 

δὲ ἀνὴρ εὐτερεπὴς xal μεγέϑει xal δώμῃ σώματος ἐπὶ μέγα πρού- ὅ 
χων τε xol πιεττιστευμένος. οὗτος ἀρϑεὶς τῇ ἀχρισίᾳ τῶν πραγμά- 

274 των διάδημά ve ἐτόλμησε περιϑέσϑαι, καί τινος τελήϑους συστάν- 
τος χαὶ αὐτὸς βασιλεὺς ἀναγγελϑεὶς μανίᾳ τῇ ἐχείνων χαὶ εἶναι 
ἄξιος ἐλτείσας sag ὄντινοῦν τό τὲ ἐν Ἱεριχοῦντι βασίλειον τείμτερη- 
σιν δι᾿ ἀρτταγῆς ἄγων τὰ ἐγχατειλημμένα, πτολλάς τὲ xal ἄλλας τῶν 
βασιλιχῶν οἰχήσεων πολλαχοῦ τῆς χώρας τοῦρ ἐνιεὶς ἡφάνιζεν, τοῖς 

275 συνεστηχόσιν λείαν ἄγειν τὰ ἐγχαταλελειμμένα ἐπιτρέπων. ἐπέ- 
σέραχτο δ᾽ ἄν τι μεῖζον ὑτε αὐτοῦ μὴ ταχείας ἐπιστροφῆς γενομέ- 
vc" ὃ γὰρ Γρᾶτος ὃ τῶν βασιλιχῶν στρατιωτῶν Ῥωμαίοις προσ- 

276 τεϑειμένος μεϑ᾽ ἧς εἶχεν δυνάμεως ὑπαντιάζει τὸν Σίμωνα, καὶ 

μάχης αὐτοῖς μεγάλης ἐπὶ πολὺ γενομένης τό τε ττολὺ τῶν Περαίων 
ἀσύνταχτοι ὄντες xal τόλμῃ μᾶλλον ἢ ἐπιστήμῃ μαχόμενοι ἐφϑά- 
ρησαν, xai αὐτοῦ Σίμωνος διά τινος φάραγγος σώζοντος αὑτὸν 

277 Γρᾶτος ἐντυχὼν τὴν χεφαλὴν ἀποτέμνει. χατετερήσϑη δὲ καὶ τὰ 
&v' Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐν ᾿“μμάϑοις βασίλεια ὑπό τινων συστάντων 
ἀνδρῶν Σίμωνι τιαραπλησίων. οὕτως τεολλὴ ἀφροσύνη ἐνετολέτευσε 
τῷ ἔϑνει διὰ τὸ βασιλέα μὲν οἰχεῖον οὐχ εἶναι τὸν χαϑέξοντα τὸ 
zt A1) 908 ἀρετῇ. τοὺς Ἢ ἀλλοφύλους ἐγιελϑόντας σωφρονιστὰς τοῦ 

8 273 — bell. Iud. II 4. 2 

PAMELatZonaras I p. 465. : 

3 χτήσασϑαι AM. γέρασ τὸ ἐντεῦϑεν tr. AM 5 *u£ya] μεγάλα M 
6 ἀκφισίᾳῃ! Ernesti ἀχρασία codd. ELat ἴτε] eras. A. om. Ε 9 παρ᾽ ὃντινοῦν] 
παρόντι γοῦν M τεοῖ. ΜΝ 10 *&yow] ἀγαγὼν Α ἀγαγεῖν M ἐνχατειλημ- 
μένα P ἐγκαταλελειμμένα (αλελει i. ras. A) AE. ἐγχαταλελειμμένα ἐπιτρέπων 

M quae ibi habebantur Lat 11 Ἑήφάνισεν Ernesti 12 συνεστηκχόσι") Ernesti 
ἐνεστηκόσιν codd. λείαν — ἐπιτρέπων om. M λείαν, εἰ i. ras. ἃ — aye] 

ἀγαγεῖν, i marg. φέρεσϑαι A ἐνχαταλελημμένα P 13 δὲ M ὑπ} coni. 
ἀπ᾿ PAE, om. M 11 ἘΓρᾶτος] exercitus (h. e. στρατός) Lat ὁ ante τῶν 
om. M στρατιωτῶν) στρατηγῶν coni. 15 τῶ σίμωνι (ὦ eti. ras. A) AE 

16 ἘΠεραίων] πεζῶν bell. Iud. Ἐὰἀσύνταχτοι ὄντες! ασυναχϑέντεσ P 

neque ordinis neque dispositionis bellicae gnari Lat 17 διεφϑάρησαν E 

18 διὰ] φυγῆ διὰ AMELat 20 2x7] ἐν PE ἐπὶ τῶι & ἐντῶνμ Αμμάϑοιςϊ 
ἀμάϑοισ ἃ ἀμαϑοῖσ E anamathos cod. ALat Βηϑαραμάϑου (βηϑαραμιν ἔνϑα) 
bel. Iud. βασίλεια om. M "βασίλεια ὑπὸ τινῶν i.ras. angustiore m. 2 
A 21*ovto AM 23 δὲ AME 
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* , - , , € , », - , - 

μὴ στασιάσοντος τῶν ανϑρώπιων υτεέχχαυμα αὐτῶν διά τὲ TOU 

ὑβρίζειν καὶ τελεονεχτεῖν γενέσϑαι. 
νι X . , L] ^ M , * ) 0 , ΕΣ 

7. Ἐπεὶ καὶ d9o0yyng ἀνὴρ οὔτε τιρογόνων ἐπιφανὴς ἀξιώ- 218 
» » - , v , , * * 

ματι οὔτε ἀρετῆς ztégtovaíc ἢ τινῶν τελήϑει χρημάτων, σιοιμὴν δὲ 
xal ἀνεχει(ανὴς τοῖς τιᾶσιν εἰς τὰ πάντα (v, ἄλλως δὲ μεγέϑει 

σώματος xal τῇ χατὰ χεῖρας ἀλχῇ δεατερέσεων, ἐτόλμησεν ἐπὶ βασι- 
- - , , ) ^ » - ^7 € , ^ 

λείᾳ φρονῆσαι τῷ γχτώμενόν τὲ αὐτὴν ἡδονῆς τιλέον ὑβρίσαι xai 
, } “η , - - * ^ uS ) , 

ϑνήσχων οὐχ £v μεγάλοις τίϑεσθϑαι τῆς ψυχῆς τὸ rt τοιοῖσδε ἀνά- 
, 5 1! ) - " )9 4 ^ , , * e 

λωμα γενησόμενον. ἦσαν δὲ αὐτῷ χαὶ ἀδελφοὶ τέσσαρες μεγάλοι 219 
^ d ^ Va 4 , E , : "-—— nu " ) SE ὌΨΙ AS 

τὲ xal αὐτοὶ xai ἐπεὶ μέγα τιερούχειν τῇ κατὰ χεῖρας ἀρετῇ τεεπιστευ 
μένοι, τιρόεχμα εἶναι τῆς χαϑέξεως τῆς βασιλείας δοχοῦντες, λόχου 

) - 5 , ^; ^ F^ ^ ^ » 

τὲ αὑτῶν noyer ἕχαστος" συλλέγεται γὰρ μεγάλη τιληϑὺς πιρὸς av- 
, ^ ! ' ^ 3 ^ € , ) - [4 , € - 

τούς. xal otóc μὲν στρατηγοὶ ἦσαν zai ὑτιεστράτευον αὐτῷ ὁτεόσα 280 
^ , - ^ 2 , - € 1! ^v , 

εἰς τὰς μάχας φοιτῶντες δε αὐτῶν, ὁ δὲ διάδημα “ιεριϑέμενος 
, , Ἶ " * e ^ * , , ΡῚ 

βουλευτήριόν τὲ ἢγὲν ἐπεὶ τοῖς τιοιητέοις xol τὰ πιάντα γνώμῃ &va- 
, - ) ax , , M 4* -ο - ) s € o0Q χείμενα εἶχεν τῇ αὐτοῦ. διέμενέ ve ἐπὶ sz0À0 τῷδε τῷ ἀνδρὶ ἡ 281 

^ Ar - , « Ves , "ἢ ' ) 

ἰσχὺς βασιλεῖ τὲ χεχλημένῳ xol ἃ πράσσειν ἐϑέλοι μὴ ἀποστερου- 
, , ^ , ^ ^ € 3 3 * , , 

μένῳ, φόνῳ τὲ xal αὐτὸς xci oi αδελφοὶ ocv &xi μέγα πιροσχεί- 
€ , 4 - , , , € , ^ 

μένοι Ῥωμαίων τὲ xai βασιλιχῶν μίσει ττολιτεύοντες ὁμοίως τερὸς 
2 , - c Y ΄ Ἢ - € LAE 3 - 

ἀμφοτέρους, τοῦτο μὲν ὕβρει ἡ χρήσαιντο ἐπὶ τῆς Ἡρώδου ἀρχῆς, 
Ῥ, ί ΨΞ δὲ C4 S P ' ξὸ c xàu se v. ᾿ δὲ , . 282 

ὡμαίους δὲ ὧν τὸ παρὸν ἔδοξαν ἀδιχεῖν. τιροϊόντος δὲ χρόνου 252 
^ ^ 4 , Σ , q , £f 2 35 ἐξ: - 

xal ixl τελέον ὁμοίως ἐξηγριώϑησαν διάφευξίς τε ovx ἣν τοῖς ττᾶσιν 

ἐμπεσεῖν, τὰ μὲν χέρδους ἐλτείδι, τὰ δὲ καὶ συνηϑείᾳ τοῦ φονεύειν. 
C «C , “7 S2 - [4] I 

ἐχειτίϑενται δέ τοτὲ xai Ῥωμαίων λόχῳ xara Εμμαοῦντα, o σῖτόν 
^ [24 ^ - - , , , 

τὸ χαὶ 0;tÀ« τῆς στρατιᾶς ἔφερον. xol περιστάντες —doectov μὲν 

8 218 — bell. fud. I 4. 3. 

PAMELat Zonaras I p. 469. 

1 μὴ om. ME στασιάσοντος] Hudson στασιάσαντοσ AME σταάσαντοσ 

P συστασιάσοντοσ ed. pr. — 3 ᾿Αϑρόγγης] ὀδρίγγηα P ἀβρόγγησ ME athonges 
Lat ᾿Αϑρογγαῖος bell. Iud. 6 "βασιλείαι, εἰ ex é corr., « finale i. ras. A 
7 *vg9 — 9 γενησόμενον om. Lat "τῷ — ἡδονῆς] zal διὰ τὴν ἡδονὴν τοῦ ed. 
pr. χτώμενόν τε] χτωμένω δὲ AME Ἑαὐτὴ, ἱ. marg. 6 À αὖ τῆσ M 
S ἀνάλωμα] ed. pr. ἀναλώμασι codd. E 9 *zai αὐτῶ tr. M 10 μέγα] 
μεγάλα E 11 moószue]i. marg. A πρόεχμα P πρόλημμα AM πρόβλημα 
ed. pr. 138 ὑπεστρατήγουν E 14 *ó)! αὑτῶν A! — 15 Ἐηγεν] conuocabat 
Lat τοῖσ προσποιητέοισ AME 17 *rs om. P 19 xai] καὶ τῶν ME 
20 ἡ χρήσαιντο] ἐχρήσαντο M 21 ὧν] óc M, i. marg. yo exorto παρὸν &ó- 
xtv A δὲ τοῦ χρόνου AM 22 πλέον] πλεῖστον M. ἐἐξηγρίωσαν AM 
διάφευξις] διάζευξισ E Ἐπᾶσιν, v i. ras. A. ἐμπεσεῖν] £v πᾶσιν ME, om., 
i marg. suppl. ἐν πᾶσι A — 24 mors] τότε AME — *óyo M — *'Auucobvtc 
bell Iud. σῖτα E — 25 τε om. ME — *zj στρατιᾷ coni. 
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τὸν ἑχατόνταρχον, Oc ἡγεῖτο τοῦ παντὸς xcl τεσσαράχοντα τῶν περὶ 
αὐτὸν τεεζῶν τοὺς κρατίστους καγηχόντισαν. οἱ δὲ λοιποὶ δείσαντες 
πρὸς τὸ πάϑος αὐτῶν Γράτου σὺν τοῖς βασιλικοῖς, OL χιερὶ αὐτὸν 

ἤσαν, σχέτεης αὐτοῖς γενομένης σώζονται τοὺς νεχροὺς χαταλιτιόντες. 
χαὶ πολὺν μὲν τοιουτοτρόπτοις χρώμενοι χρόνον μάχαις Ῥωμαίους 
τὲ “πταρελύπησαν ovx εἰς ὀλίγα καὶ τὸ ἔϑνος ἐχάχωσαν ἐπὶ μέγα. 
χειροῦται δὲ αὐτῶν χρόνῳ ὕστερον ὃ μὲν Γράτῳ συμβαλὼν ὃ δὲ 
Πτολεμαίῳ, zai τὸν ττρεσβύτατον ᾿ρχελάου λαβόντος ὃ τελευταῖος 
cc. τὲ τῷ ἐχείνου λελυτεημένος χαὶ ἄπορον ἐπὶ τελέον δρῶν τὴν 
σωτηρίαν ὑττὸ μονώσεως xol καμάτου πτολλοῦ ψιλωϑεὶς τῆς δυνά- 
μεως ἐπὶ δεξιαῖς xal τείστει τοῦ ϑείου ᾿Αρχελάῳ παραδίδωσιν ab- 
τόν. καὶ τάδε μὲν ὕστερον γίνεται. 

8. “Ἰῃστηρίων δὲ ἡ Ιουδαία πιλέως ἦν, καὶ ὃς πιαρατύχοι τινῶν 
οὲ συστασιάσοιεν αὐτῷ βασιλεὺς τεροϊστάμενος ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ τοῦ χοι- 

γοῦ ἠτεείγετο, ὀλίγα μὲν xci ἐπ᾽ ὀλίγοις Ῥωμαίοις λυττηροὶ χαϑι- 
στάμεγοι. τοῦ δὲ ὁμοφύλου φόνον iml μήχιστον ἐμτιοιοῦντες. 

9. Οὔαρος δὲ ἐπειδὴ τὸ σερῶτον σιυνϑάνεται [τὰ “τετεραγμένα] 
Σαβίνου γράψαντος σιρὸς αὐτόν, δείσας περὶ τοῦ τάγματος δύο τὰ 
λοιπὰ ἀναλαβών, τρία 7 γὰρ ἕπὶ Συρίας τὰ πάντα ἤν, χαὶ ἴλας ἱπετεέων 
τέσσαρας ὁτιόσα τὲ ἐπειιχουριχὰ xal οἱ βασιλεῖς οἵ τινες τετράρχαι 
τότε “ταρεῖχον, ἠπείγετο βοηϑεῖν τοῖς ἐν ᾿Ιουδαίᾳ τότε “τολιορχου- 
μένοις. εἴρητο δὲ στᾶσιν εἰς Πτολεμαΐδα ἐπείγεσϑαι ὁτεόσοι τεροεξ- 
eméuzovvo. διδόασί ve αὐτῷ χαὶ Βηρύτιοι διιόντι αὐτῶν τὴν 
πόλιν ἐπιχούρους τιεντακοσίους xal χιλίους, τεέμτεει δὲ καὶ ᾿Τρέτας 
ὃ Πετραῖος ἔχϑει τῷ Ἡρώδου φιλίαν τῶν Ῥωμαίων χτώμενος οὐχ 

8 282 — bell. Iud. II 63. 

PAMELat Zonaras I p. 469. 

1 παντὸς] τάγματοσ AMELat  *:9P 2. Ἐχατηχόντιζον AM 8. ἘΓρά- 
του] πρατοῦ 4 γενομένου E. καταλειπόντεσ P — 5 πολὺ M τοιουτοτρο- 
ποις} Cocceji τοιούτοισ τρόποισ codd. E χρόνον post πολὺν μὲν ἐσ. AME 
6 eicom.E Τ χειροῦνται AMLat δὲ αὐτῶν] δ᾽ οὖν AME — 8 πτωλεμαίωι Ἀ 
Ἐχαὶ τὸν πρεσβύτατον] χαίτοι τῶν πρεσβυτέρων M 9 λελυμένοσ AME 
10 Ἐψηλωϑεὶσ P,i marg. yo ψιλωϑείσησ A 11 ἑαυτὸν E 13 *ói] om. P 
igitur Lat πλέως] ἔμπλεωσ AME ὃς] ὅσα M ὡς ed. pr. παρατύχοι, 
v ex oc corr. P &v παρατύχοι (litt. ἂν παρατ i. ras. angustiore m. 2 A) AM ἂν 
παρατύχοιεν ed. pr. τινὲ ed. pr. 14 οἱ A'M συστασιάσαντεσ AM ολέ- 
9oov M 15 Ρωμαίοις om. M — 16 *Zuzoiobrrec] χαϑιστάντεσ M. 11 Ἐσύα- 

006 hic et infra P teste Herchero τὸ om. ME Ἐτὰ πεπραγμένα Om. 
Ρ 19 "είλασ P εἵλασ M 20 Ἐἐπικούρια P * auxilia quae reges et 
tetrarchae diuersi mandauerant Lat χαὶ oi] οἱ E ἢ ed. pr. ot] ἢ 

21 τότε (ante πολ.) om. E 23 ὅτε] δὲ M 25 *dy9& AM. *5ooy M 
τῶν] τὴν M τοῖσ E ovx) συμμαχίαν ovx E 
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ὀλίγην χεῖρα πεζῶν xal ἱππέων. σταϑείσης δ᾽ iv IlroLeuatói 
γεάσης ἤδη τῆς δυνάμεως μέρος τι ταύτης τῷ υἱῷ παραδοὺς [x«i | 

ἑνὶ τῶν αὐτοῦ φίλων Γαλιλαίους Eéntumev σεολεμεῖν, οἱ ὑγτὲρ τῆς 

Πτολεμαΐδος ἐχόμενοι χατοιχοῦσιν. ὃς ἐμβαλὼν τούς ve ἀντιχατα- 
στάντας εἰς μάχην τρέπεται xal Σέγιφωριν ἑλὼν τοὺς μὲν οἰχήτορας 

ἠνδραποδίσατο, τὴν δὲ στόλιν ἐνέπρησεν. αὐτὸς δὲ Οὔαρος ἐπὶ 
Σαμαρείας τῷ τιαντὶ στρατῷ τιροιὼν τῆς μὲν στόλεως ἀπέσχετο 

διὰ τὸ ἀνέγχλητον ἐπὶ τοῖς νεωτερισμοῖς εἶναι, στρατογιεδεύεται 
ὁὲ ἔν τινε χώμῃ Πεολεμαίου χτήματι, ᾿Τροὺς ὄνομα αὐτῇ. xci οἱ 
"doafec μίσει τῷ “Πρώδου ἐμπιτιρᾶσιν αὐτὴν ἐχϑρῶς xc τιρὸς φί- 
λους τοὺς ἐχείνου ἔχοντες. χανϑένδε τιροϊόντες Σαμφὼ κώμην éré- 

ραν διήρτιασάν τὲ oi "ήραβες καὶ ἔχαυσαν σιάνυ ἐρυμνὴν οὖσαν, 
χαὶ ἔφυγεν ἐν τῇ τιροόδῳ οὐδὲν αὐτούς, ἀλλὰ “τυρὸς xal φόνου 
τὰ πάντα μεστὰ ἣν. τιίμσεραται δὲ καὶ Euuaovg Οὐάρου κχελεύ- 
σαντος iv ἐχδικίᾳ τῶν συντετελευτηχότων τιροεχλειφρϑεῖσα ὑτιὸ 
τῶν οἰχητόρων. ἐντεῖϑεν δὲ καὶ Ἱεροσολύμοις ἤδη συνῆνυτε, καὶ 
Ιουδαίων οἱ χατὰ “πτολιορχίαν τοῦ τάγματος τῇδε στρατονιεδευόμενοι 
τὴν ὄψιν τῆς τιροσόδου τῶν στρατευμάτων οὐχ ὑτιομείναντες ὥχοντο 
ἡ μίεργον τὴν τεολιορχίαν χαταλισιόντες. οἱ δ᾽ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις 
Ἰουδαῖοι δεινῶς τοῦ Οὐάρου σφίσιν ἐγχαλοῦντος ἀτιελύοντο τὰς 

αἰτίας, ὡς τῆς μὲν συνόδου τῆς τεληϑύος διὰ τὴν ἑορτὴν γενομένης, 

τοῦ δὲ πολέμου μηδαμὰ γνώμῃ τῇ αὐτῶν, τόλμῃ δὲ τῶν ἐπηλύδων 
» ^ , 2 P ἢ ^ " ; n 

συνελϑόντες αὐτοῖς xci συμττολιορχηϑέντες Ῥωμαίοις μᾶλλον 1 

$ 288 — bell. Iud. II ΤΊ. 

PAMELat Zonaras I p. 469. 
1 χεῖρα] χῶραν P, om. E σταϑήσησ P συναχϑείσης E congregato Lat 

δὲ M 2. *cg υἱῷ ete.] x«l Γάιον ἡγεμόνα vov αὐτοῦ φίλων bell.lud. — *zai 
om. AMLat ὃ oi ὑπὲρ] oi E οἵπερ Herwerden 4Ὧ ἐχόμενα (« ex o: corr. 
A) AE ὃς] oic E 6 Ἑηνδραποδήσατο P " Ἐσαμαρίασ P προϊὼν] 

Ernesti προσιὼν codd. E ingreditur Lat ἀπέσχετο] coni. ἀπέσχεν (-χε ΑΜ) 
codd. E 10 Ἐμήσει ΡΟ Ἐἐμπιμπρᾶσιν Α ἐμπιμπρῶσιν M 11 Ἐχάνϑένδε! 
καϑένδε P ἐχεῖϑεν δὲ (τὲ ME) AME Ἐπροσιόντεσ M σαπφὼ AME ut in 

bell. Iud. saffo Lat 12 Ἐἐῤρυμνὴν ova«v| magnum atque opulenium Lat 
13 ἔφυγεν] ἐχυρὰν AME ἐν] ἐν δὲ AME — *eg] vo P ἔἘπροόδου, ov ex 
ὦ Corr. P zoocóóo M αὐτοὺς] αὐτοὺσ διέφυγεν AME 14 *'Auucovc bell. 
Iud.  *ov«gov i. ras. (eras. ἡρώδου) P 15 συντετελευτηκότων) ἐντετελευ- 
τηκότων Bekker Ἐπροεχλειφϑησα P προσεκληφϑεῖσα Α προσεκλειφϑεῖσα 
M 16 δὲ om. E Ἐσυνῆπται M 11 πράγματοσ M Ἐτηνδε στρατο- 
πεδευομένοισ Ῥ 18 *z900Jov P 19 4uísgyou E ἘἙχαταλειπόντεσ P 

δὲ ME 20 τοῦ] τε M T, s. m. 2 E 22 μηδαβα P μηδαμὴ AE ἐπιλύδων 

P ἐπολύδων E 23 Ἐσυνελϑόντος Holwerda μάλιστα E 
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σεολιορχεῖν προϑυμίαν σχόντες. τιροαϊτηντήχασιν δὲ τῷ Οὐάρῳ 
Ἰώση «óc τε ἀνεψιὸς Ἡρώδου βασιλέως ἬΒΕΝῸΟ τε xal Ῥοῦφος τοὺς. 

ózt αὐτοῖς τῶν στρατιωτῶν ἄγοντες χαὶ τῶν Ῥωμαίων oi ττολιορ- 
χούμενοι. Σαβῖνος δὲ οὐκ ἀφίχετο Οὐάρῳ εἰς ὄψιν, ἀλλ ὑπεξῆλ- 
Sev τῆς ττόλεως &ri ϑάλασσαν. 

10. Οὔαρος δὲ κατὰ τὴν χώραν πέμψας τοῦ στρατοῦ μέρος 

ἐπεζήτει τοὺς αἰτίους τῆς ἀποστάσεως. xoi σημαινομένων τοὺς 
μὲν ἐχόλασεν ὡς αἰτιωτάτους, εἰσὶ δ᾽ ovg xal ἀφῆχεν" ἐγίνοντο δὲ 
οἱ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν σταυρωϑέντες δισχίλιοι. μετὰ δὲ τοῦτο 
τὴν μὲν αὐτοῦ στρατιὰν ἀπεοττέμτεξται. χρή ρήσιμον μὲν δρῶν àv 

didaute οὖσαν moa yug πολλὰ δὲ ἡτάχτητο αὐτοῖς χαὶ παρή- 
xovoto τῶν δογμάτων xal ὧν ἠξίου Οὔαρος ἐφέσει χερδῶν, ἃ ἐχ 
τοῦ καχουργεῖν τιξριεγίνοντο αὐτοῖς. αὐτὸς δὲ μυρίους Ἰουδαίους 
συνεστηχέναι συνϑανόμενος ἠτεείγετο εἰς χατάληψμιν αὐτῶν. οἱ δὲ 
οὐδ᾽ ἧχον εἰς χεῖρας, ἀλλὰ παρέδοσαν αὑτοὺς γνώμῃ τῇ «Ἱχιάβου 
συνελθόντες. καὶ Οὐ ρος τῷ πιλήϑει συγχωρῶν τὰς αἰτίας τῆς 

- ἀποστάσεως ἔτσεεμσεεν imi Καίσαρα δττόσοι ἡγεμόνες ἦσαν αὐτῶν. 

Καῖσαρ δὲ τοὺς μὲν αὐτῶν πολλοὺς διῆχεν, ὁτιόσοι δὲ συγγενεῖς 
, , , 2 EA ΄ ν ΄ , 

ὄντες Ἡρώδου συνεστράτευον αὐτοῖς τούσδε ἐχόλασεν μόνους, εἶ 
μηδὲν φροντίσαντες τοῦ δικαίου χατὰ τῶν οἰχείων ἐστράτευον. 

T » ^ ν - , n ^ 

ΧΙ. 1. Οὔαρος uiv δὴ ταῦτα χαταστησάμενος xal φρουρὰν 
c ^r ^ s , ' , 3 A Ρ 

Ἱεροσολύμων τὸ xal τιρότερον χαταλιπιὼν τάγμα àv ᾿ΑἸντιοχείας 

jaeíyero. ᾿Αρχελάῳ δ᾽ ἐπὶ Ῥώμης ἑτέρων πραγμάτων ἐφύοντο 
ἀρχαὶ χατὰ τοιαύτας αἰτίας. ἀφίκετο εἰς τὴν Ῥώμην πρεσβεία 
Ιουδαίων Οὐάρου τὸν ἀτεόστολον. αὐτῶν τῷ ἔϑνει ἐπικεχωρηκότος 

ὑπὲρ αἰτήσεως αὐτονομίας. x«i ἦσαν οἱ uiv “ιρέσβεις oi ἀποστα- 
λέντες γνώμῃ τοῦ ἐὐλος; χεεντήχοντα, συνίσταντο δὲ αὐτοῖς τῶν 

S 294 — bell. Iud. II 76. 

PAMWELatZonaras r p. 469. 
1 ἔχοντεσ AME ππροαπηντίχασιν P 3 ὑπ] ἐπ᾿ PM ἀγοντες] λέ- 

γοντεσ P 4 ἀφῖχτο ME — 5 ἐϑαλάσσησ M 7 ἐπιζητεῖ ME ovo uiv 
ME $8 *ezoàeotv P εἰσὶ δ᾽ otc] ovo δὲ ME εἰσὲ 02, 1 ex ἡ corr., δὲ i. ras. 
À καὶ om. E ἐγένοντο ME 9 ταῦτα E 10 τὴν μὲν αὐτοῦ] rursus 
incip. W; uid. ad S 94 μὲν αὐτοῦ] ἑαυτοῦ M χρήσιμον] i.marg. yo χρή- 
σιμον μὲν δρῶν οὐδαμῶσ ἔτι οὖσαν toic πράγμασι A 11 οὐδαμινοῖσ AM 
οὐδαμηνοῖσ W οὖσαν] οὖσαν τοῖσ AMW δὲ] τε P παρήκουσται MW 

12 ἃ om. P 15 οὐδ᾽] οὐχ MW αὐτοὺσ PWE ἑαυτοὺς Zon 16 τὰς] 
τῆσ E 18 αὐτῶν πολλοὺς] πολλοὺσ | αὐτῶν - - -- τ" A πολλοὺσ αὐτῶν E 

"ἀφῆκεν Naber 19 τοὺσ δὲ W Ἐεἢ οἱ M 22 "χαταλειπὼν P 
23 "AogtAéo] i. marg. XV 711] Lat δὲ MWE ῥώμη E 25 ἐπιχεχειρὴ- 

«0106 A — 26 αὐτονομίσασ P αὐτῶν óuolac ΒῈ 27 συνίστατο W συνίστανται E 
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͵ , € ) , , , , 

ἐπὶ Ῥώμης Ιουδαίων zig ὀχταχισχίλιοι. Καίσαρός ve συνέδριον 
- ) - € - , , - 

«ίλων τὲ τῶν αὐτοῦ xci Ῥωμαίων τῶν τερώτων συνάγοντος ἐν ἱερῷ 

᾿Ζ:όλλωνος λοις τέλεσιν ὑτε αὐτοῦ ἱδρυμέ $ μὲ [ ; dnóAAwvog μεγάλοις τέλεσιν ὑτε αὐτοῦ ἱδρυμένῳ, oi uiv τερέσβεις 
^ - Ar ni - , '( ? ὃ » ᾿ - ) 44 

μετὰ τοῦ τιλήϑους τῶν αὐτόϑιε Ιουδαίων ἀφικνοῦνται, «Ἱρχέλαος 
» ^ - , ἢ € , ^ - - ^47 3 3 

δὲ μετὰ τῶν φίλων. ὁπόσοι δὲ συγγενεῖς vov βασιλέως 10av 2o- 
, , "T"! e ^ ^ : MT c , - 

χελάῳ μὲν συντετάχϑαι διὰ μῖσος τὸ τιρὸς αὐτὸν υστέρουν, τοῖς 
Ὁ € -— 2 ) - ^ € - , - 

δὲ σχιρέσβεσιν ὁμοινηφεῖν xav. αὐτοῦ δεινὸν ἡγοῦντο ἐν αἰσχύνῃ τῇ 
E - , , ' "os 2 ) b. 4 , 

αὐτῶν οἰόμενοι γενήσεσθαι παρὰ Καίσαρι xcv — ἀνδρὸς οἰκείου 
, , E à " 1^ ) ^ 

τοιάδε τιράσσειν τιροϑυμεῖσϑαι.  zcaprv δὲ ἤδη xal Φέλιτιτεος ano 
Συρίας ἐξοτρύναντος αὐτὸν Οὐάρου τὸ μὲν χεφάλαιον ἐτεὶ συνηγο- 
ρίᾳ τοῦ ἀδελφοῦ, τεάνυ γὰρ εὐνόει Οὔαρος αὐτῷ, γινομένης δὲ τῇ 
βασιλείᾳ μετατιτώσεως, καὶ τάδε ὑτεώτιτευεν Οὔαρος νέμησιν αὐτῆς 

, WEM. ' * ^ 5 ^ » ] , ^ , ) 

γενήσεσθαι διὰ τὸ ττολλοὺς εἶναι τοὺς αὐτονομίας γλιχομένους, οὐχ 
€ - - » ) ' e ) - , 

ὑἡστεριῶν τοῦ χὰν αὐτὸς μοῖραν αὑτῆς τινα φέρεσϑαι. 
, 3 c LN. δι᾿ , ν , Ἢ * 

2. .4óyov οὖν τοῖς Ἰουδαίων σπιρέσβεσι δοϑέντος, od ἐπεὶ κατα- 
UP TA ^e | , ὦ , : 2 ^ H , - c ^v 3 

λύσει τῆς βασιλείας ἤλτειζον λέγειν, él κατηγορίᾳ τῶν Ἡρώδου 
- nue ^ , 3 3 , 

γεαρανομιιῶν τρέπονται, βασιλέα μὲν ὀνόματι αἀττοφαίνοντες αὑτὸν, 
- 3 - , , A ) , , 

τῶν δ᾽ ἐν ταῖς vvgavvíow ἑχάστης τὸ ἀνήχεστον ἀναδεξάμενον εἰς 
» A RJ 7} 3 , - 3 , , - i] ^C. 

ταὐτὸν ἐπ ὀλέϑρῳ τῶν Ιουδαίων συνϑέντα χρῆσϑαι τὰ πολλὰ 
΄ - 2 - € ^ , η “ 

χαὶ φύσει τῇ αὑτοῦ προσχαινουργεῖν οὐχ ἀτίη λλαγμένον. ζύολλν 
- "PE δὰ 4 745 , , 

γοῦν ὄντων, οἱ ὁλέϑροις ἀπολώλοιεν οὐχ ἱστορήσειν zv) πρότερον, 
- Y , , , ^ tm 35 2 

γυολλῷ δὲ δυστυχεστέρους ττάϑους ἐχείνων τοὺς ζῶντας εἶναι, οὐ 
, τ , , ) - 2 Ὁ 3ὴηη»Ν Αγ ὃ - 

μόνον ὧν ὄψει xai διανοίᾳ ἐτε᾿ αὐτοῖς ἀνιαϑεῖεν, ἀλλὰ xai ὧν ταῖς 

PAMWELatZonaras 1 p. 410. 
1 *bnio] xai ὑπὲρ MW ὀχτακισχιλίους E ὀκτακισχιλίων MW 

* gvrédgsiov P 2 συναγαγόντοσ MWE 4 *«vrógsv A, fort. recte 
7 dv oin. MW 9 προϑυμεῖσϑαι προμηϑεῖσϑαι P 11 "τἀδελφοῦ MW 

Ἑαύτῷ] αὐτόσ P γενομένησ AMWE *rje βασιλείασ MW 
12 zal τάδε yag ὑπώπτευεν (litt. καὶ — v 1. ras. angustiore m. 2 Δ) AE arbi- 
trabatur euim Lat Ἐνπώπτευσεν M Ἐνεμήσειν P 14 εὐστερίων P 
χαν] xci E 16 χατηγορίαν E — *cor)s. M, om. W 17 *zegavouov M 

"αὐτὸν om. MW 18 τῶν δ᾽ τὸ δὲ M τῶν δὲ W τυραννῆσιν P. τυραν- 
γίδι E ἑκάσταις ex Gall. Hudson εἰσ αὐτὸν MW 19 zov] vo W 

*ona9«] zojc9a! A κεχρῆσϑαι Ernesti  *v&] vov Bekker 20 ἀπηλλαγμέ- 
νων MW 21 ἀπολώλειεν M — ovy — πρότερον) quantos numquam ez. hi- 
soria perisse cognoscerent Lat οὐχ] ὅσους οὐχ Hudson οἵους οὐχ Bekker 

οὐχ᾽ ἱστορήσειν P ἱστορῆσαι Bekker πω] τῶ MW 22 δὲ om. 
AMW τοῦ παϑουσ AMW 23 ὧν om. Ρ ἐπ᾽ αὐτοὺσ MW ταῖς] 
ταῖσ τε MW 

201 

302 

203 

204 

c2 Q 
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οὐσίαις. πόλεις τὲ τὰς uiv περιοικίδας καὶ ὑπὸ ἀλλοφύλων oi- 
χουμένας χοσμοῦντα ὧν £x τταύσασϑαι xci χαταλύσεώς τε καὶ ἀφα- 
γισμῷ τῶν ἐν τῇ ἀρχὴ αὐτοῦ χκατῳχημένων. πενίας δὲ ἀπόρου 
τὸ ἔϑνος ἀνατιεπληχέναι σὺν ὀλίγοις εὔδαιμον παρειληφότα, τῶν 
τε εὐπατριδῶν ὅττότε χτείνειεν αὐτοὺς ἐπ᾿ ἀλόγοις αἰτίαις τὰς οὐ- 
σίας ἀττοφερόμενον xal oig συγχωρήσειε τὴν ἀηδίαν τοῦ ζῆν ψίέλω- 
σιν χρημάτων γαταδιχάζοντα. xai χωρὶς μὲν πράσσεσϑαι φόρους 
ἐπιβαλλομένους ἑχάστοις τὸ ἐπ᾽ ἔτος. χωρὶς δὲ εὐπορίας εἶναι τεαρα- 
χαταβολὰς αὐτῷ vc καὶ οἰχείοις xol φίλοις καὶ τῶν δούλων ot Gc 
ἐχεράξει τῶν φόρων ἐξίοιεν διὰ τὸ μὴ εἶναι χτήσεε τοῦ ἀνυβρί- 
στως μηδ᾽ ὅπως μηδ᾽ ἀργυρίων διδομένων. :ταρϑένων μέντοι φϑο- 
ρὰς xal γυναιχῶν αἰσχύνας, ὁτιόσας ἐττὶ “ταροινίᾳ καὶ ἀττὸ τοῦ ἀν- 
ϑρωττείου δρώμενα σιγᾶν διὰ τὸ ἡδονὴν ἴσην εἶναι τοῖς τιε:τονϑόσι 
τοῦ μὴ γεγονέναι τὴν ἐκ τοῦ ἀνέχιτυστα αὐτὰ εἶναι" τοσήνδε Ἣ ρώ- 
δὴν ἐπεισάγεσϑαι τὴν υβριν αὐτοῖς, ὅτιόσην οὐδ᾽ ἂν ϑηρίον ἀνϑρώ- 
στῶν ἐπειστατεῖν δυνάμεως αὐτῷ :ταραγενομένης. :τολλῶν γοῦν ἀγα- 

, ^ ΄ ^ - ^ » ^) , 

στάσεων zcl μεταστάσεων τταραλαβουσῶν τὸ ἔϑνος οὐδεμίαν ἵστο- 

ρεῖσϑαι τιώττοτε τοιάνδε δυστυχίαν ἐπελθοῦσαν αὐτῷ, τταράδειγμά 
τε χαχώσεως ἣν αὐτῷ Ἡρώδης ἐπετίϑει τὸ ἔϑνος" καὶ ταῦτ᾽ εἰχό- 
τως ἂν γενέσϑαι τὸ ἀσμένως ᾿ἀρχέλαον βασιλέα “ιροσειτιεῖν οἱήσει 
τοῦ πάντ᾽ ὅντιν᾽ οὖν τὸν ἐπὶ τὴν βασιλείαν ἐσόμενον Ἡρώδου με- 

$ 306 — bell. Iud. II $7. 

PAMWELat Zonaras I p. 410. 

1 πόλεις — ὃ zatgenuuévov] ciuitates quidem extraneas et ab. alienigenis 
habitatas eum ornare et locupietare, cum perditione et exterminio eorum qui sub 
eius regno habitabant Lat τε] μέν ye AMW — 2 ὧν ez] P. ὧν ἐκ MW - - | μὴ, 
4jji.ras. A χαὶ] ras. 1—2 litt. A καταλύσεως tc] χαταλύσαι ὥστε PA*MW 

ἀφανισμοῦ, οὔ ex ὧι Corr. ἃ 3 χατωχειμένων A. — 6 ἀποφερομένων P 
ἀηδίαν] ἄδειαν ΑΜ ψήλωσιν P. 9 αὐτῶν Μ 10 ἐξίοιεν] ἀξιοῖεν AMW 
χτῆσιν MW eti. marg. Α ἀνυβρίστως] ἀνυβρίστου - -Α ἀνυβρίστου oo MW 
11 μηδὲ AMW ὅπως! οὕτωσ ex ὅπωσ corr. A χρυσοῦ Hudson μηδὲ AMW 

12 ὁπόσας! ὁπόσα τ᾽ coni. ἄπο τοῦ ἀνϑρωπίου P ἀπανϑρωπία AMW 

13 δρωμένασ AMW τὸ] τὸ μη ἃ πεπονϑῶσι P 15 οὐδ᾽ οὐκ 
AMWE 17 καὶ μεταστάσεων om. AMWE Ἑϊστορῆσϑαι MW ἱστο-" 

οεῖσϑαι πεπεῖσϑαι πώποτε τοιάνδε, litt. ρεῖσϑαι — πώποτε τ 1. ras. angustiore 
: S . Ago ; » gu: 

m.2A 18 ὑπελϑοῦσαν AME αὐτὸ E /— παράδειγμα — 19 εϑνος] exemplum 

naique iniquitatis ei facinoris herodem uniuersae. genti fuisse Lat 19 τε 

0m. AMW αὐτῷ] αὐτὸσ AE αὐτὸ M τὸ ἔϑνος τῶ vc. E et i. marg. 
IP , Ἢ . N as TTA ' A» d 5) 12s 

À ταῦτ] ταύτη (ty 1. ras. angustius A) AMWE διὰ ταῦτ ed. pr. — 20 ἀρχε- 
, 1 , - , B . "i Y , , / , 

λάου E οἴήσει τοῦ πάντ᾽] coni. ou»e& τοῦ παντὸσ P οἰομένουσ πάντα 
AMWE 21 ὁντιναοῖν ΜΝ τὴν om. MWE βασιλεία MWE 
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τριώτερον φαίνεσθαι, xai τόν τὲ ;raréQa συνολοφύρεσϑαι αὐτῷ 
ϑερασιεύοντας, εἴ γε μετρίου τυγχάνειν δυνηϑεῖεν, χαὶ τάλλα οἰχει- 

ουμένους. τοῦ δὲ δείσαντος μὴ οὐχὶ THAM γνήσιος χειστεύοιτο 
υἱός, οὐδὲν εἰς ἀναβολὰς ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ὀξέος ἐτεάξειν ἂν τῷ ἔϑνει 

τὴν διάνοιαν αὐτοῦ xci ταῦτα μηδέπω τέλεον χρατυνάμεγον ἡγεμο- 

γίαν διὰ τὸ Pl Καίσαρι δοῦναι xal μὴ τὴν ἐξουσίαν εἶναι, xai 
παράδειγμα τὴν τῆς εἰς αὖϑις ἀρετῆς τιϑέναι τοῖς ἀρχϑησομένοις 

μετριότητος χαὶ εὐνομίας, ἡ χρήσαιτο ἂν πιρὸς αὐτούς, ἀπὸ τῆς ἐν 
σιρώτοις ἀποδειχϑείσης τιράξεως ἐπί τὲ τοῖς “τολίταις καὶ τῷ Deo 
τρισχιλίων ὁμοφύλων ἀνδρῶν σφαγὴν ἐν τῷ τεμένει σεοιησάμενον. 
γεῶς οὐκ ἂν ἤδη χαὶ δικαίῳ μίσει χρῆσϑαι zav' αὐτῶν τιρὸς τῇ 
Aoi ὠμότητι χαὶ ἔγχλημα τῆς ἀντιστάσεως χαὶ ἀντιλογίας ἐχεὶ 
τῇ ἀρχῇ προφερόμενον; nv δὲ κεφάλαιον αὐτοῖς τῆς ἀξιώσεως βα- 
σιλείας μὲν χαὶ τοιῶνδε ἀρχῶν ἀττηλλάχϑαι, προσϑήχη δὲ Συρίας 
γεγονότες ὑποτάσσεσϑαι τοῖς ἔχεῖσε “τεμτιομένοις στρατηγοῖς" φα- 
γερωϑήσεσϑαι γὰρ οὕτως, εἴτε ἀληϑῶς στασιώδεις εἶεν xal νεω- 
τερισμοῖς τὰ πτολλὰ τιροσησχημένοι εἴτε χαὶ QU, μετριωτέρων τυχόν- 

τὲς οἱ ἐτειστήσονται αὐτοῖς." 
3. Τοιαῦτα δὲ τῶν Ιουδαίων εἰρηκότων Νιχόλαος τούς τὲ 

βασιλεῖς ἀπήλλασσε τῶν ἐγκλημάτων, Ἡρώδην μὲν διὰ τὸ mag 
ὃν ἔζη χρόνον τυχεῖν ἀχατηγόρητον" οὐ γὰρ δὴ τοὺς ἐγχαλεῖν ἔχον- 
τας ἐπὶ μετρίοις ;tagQà τοῦ ζῶντος τιμωρίαν λαβεῖν δυναμένους 
ἐπὶ νεκρῷ χατηγορίαν συντιϑέναι" τὰ δὲ on "Aoyeháov πραχϑέντα 
ὕβρει τῇ ἐκείνων ἀνετίϑει, οἱ UDINE γεραγμάτων παρὰ τοὺς 

ὃ ἘΠ ΞΞΞ ΘΙ]: Iud. II 89. 

PAMWELat Zonaras H p. 470. 
1 φανεῖσϑαι E — vs] ye AMW | συνολοφύρασϑαι MW 2 εἴ γε] εἰ δὲ 

AMW τυχεῖν MW δυνηϑεῖεν] i. marg. yo δεηϑεῖεν A τὰ ἄλλα MW 
3 τὸν δὲ δείσαντα AMWE οὐχ MWE 4 οὐδὲν] τοῦ εἰσ οὐδὲν MW 
Ἐδξέωσ MW *éma&suv] aperuit Lat ἐπανοῖξαι Ernesti ἐπιδεῖξαι Bekker 

tv om. E 5 διάνοιαν] codd. Lat ἀπόνοιαν E Ἐχρατυνόμενον MW 

ἡγεμονεῖαν P τὴν ἡγεμονίαν (τὴν suppl. m. 2 A) AE 6 Ἐδιὰ τὸ] i. marg. 
yo διὰ τὸ μήπω (πω l.ras.) καίσαρα δοῦναι A — *zeicage, α finalei. ras. A 
χαὶ (post sive] eras. A, om. MWE "oUQ)-- τε E 7 Ἐτιϑέναι] τίϑε- 
σϑαι, £69 i. ras. 9 ex v corr. A ἀχϑησομένοισ E — 8 μετριότητα χαὶ εὐνο- 
μίαν E ἔἘχρήσαιντο A. 11 χαὶ om. MW δικαίωσ MW χρήσασϑαι MW 
13 προφερομένοισ P προσφερόμενον AMW 14 μὲν om. MWE σπροσϑή- 

zuo MW προσϑήκη ,vi ras. ἃ προσϑήκην E 15 γεγονότασ AMWE — Ἐέχεῖ 
M 16 νεωτέροισ M 11 προησχημένοι ἃ ov] εὔτακτοι AMW subiecti 
et deuoti Lat 21 δὴ] δεῖ (εἴ i. ras. A) AMW 22 τοῦ παρὰ tr. AMW 
23 ἂν συντιϑέναι coni. — 24 ὀριγνόμενοι W 

Iosephus IV. 9 

912 
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e? — σι 

910 
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vóuovg xol σφαγῆς ἄρξαντες τῶν χωλύειν ὑβρίζοντας zoounSovué- 
γῶν ἀμύνης γενομένης ἐγκαλοῖεν. ἐνεχάλει δὲ νεωτεροποιίας αὐτοῖς 

χαὶ τοῦ στασιάζειν ἡδονὴν ἀπταιδευσίᾳ τοῦ πείϑεσθϑαι δίκῃ xal νομί- | 
uoig ὑπὸ τοῦ ϑέλειν và πάντα νικᾶν. ταῦτα uiv ovy Νιχόλαος. 

4. Καῖσαρ δ᾽ ἀχούσας διαλύει μὲν τὸ συνέδριον, ὀλίγων δ᾽ ὅ 
ἡμερῶν ὕστερον ᾿Αρχέλαον βασιλέα μὲν οὐχ ἀτιοφαίνεται, τῆς δ᾽ 
ἡμίσεως χώρας ἥπερ Ἡρώδῃ ὑττετέλει ἐϑνάρχην χαϑίσταται, vuuj- 
σειν ἀξιώματι βασιλείας ὑπισχνούμενος, εἴττερ τὴν εἰς αὐτὴν ἀρε- - 
τὴν προσφέροιτο. τὴν δ᾽ ἑτέραν ἡμίσειαν νείμας διχῆ δυσὶν Ἡρώ- 
δου παισὶν ἑτέροις σταρεδίδου Φιλίσστῳ xal ᾿4ντίπᾳ τῷ πρὸς L4o- 1 
χέλαον τὸν ἀδελφὸν ἀμφισβητήσαντι περὶ τῆς ὅλης ἀρχῆς. χαὶ 
τούτῳ uiv ἥ τε Περαία xai τὸ Γαλιλαῖον ὑττετέλουν, φορά τε ἦν 
τάλαντα διαχόσια τὸ ix^ ἔτος. Βαταναία δὲ σὺν Τράχωνι xci 4v 
ρανῖτις σύν τινε μέρει οἴχου τοῦ Ζηνοδώρου λεγομένου Φιλίππῳ 
τάλαντα ἑἕχατὸν προσέφερεν" τὰ δ᾽ ᾿ρχελάῳ συντελοῦντα Ἰδου- 
μαῖοί ve xal Ἰουδαία τό τε “Ξαμαρξειτιχόν. τετάρτην μοῖραν οὗτοι - 
τῶν φόρων χυαραλέλυντο Καίσαρος αὐτοῖς κούφισιν ψηφεσΩμΆΝΟΝ 
διὰ τὸ μὴ συναττοστῆναι τῇ Aout σληϑύι. καὶ ἦσαν πόλεις od 
᾿ρχελάῳ ὑπτετέλουν Στράτωνός τε πύργος xal Σεβαστὴ σὺν ᾿ἸΙότεττῃ 

χαὶ Ἱεροσολύμοις" Γάζαν γὰρ καὶ Γάδαρα χαὶ Ἵππον, Ἑλληνίδες 
εἰσὶν σπτόλεις, ἀττορρήξας αὐτοῦ τῆς ἀχροάσεως Συρίας προσϑήχην 
χεοιεῖται. προσήει δὲ :ἀρχελάῳ φορὰ χρημάτων τὸ xav ἐνιαυτὸν 
S τάλαντα pud ἡ ἐξ Ὁ παρέλαβεν ἀρχῆς. 

8 316 — bell. Iud. II 93. 

PAMWELat Zonaras D p. 410. 

2 éyxaAoitv] ed. pr. ἐνχαλοῖεν Α ἐν καλοῖσ PMW 3 "ἀπαιδευσίᾳ! ἀπαι- 

δευσίαν τ αὶ πείσεσϑαι MWE μὴ ἕπεσϑαι αὶ Ἐδίχει W νόμοισ AE 
4i τιᾶτρ. .γ΄ E οὖν ὃ νιχόλλυσ M δὅ δὲ AMW συνέδρειον, v ex & 
corr P δὲ MWE 6 τῆς] vob AMWE δδὲ MWE 1 ἡμίσεοσ AWE 
τῆσ χώρασ AMWE . *5ooóov P ἐϑνάρχην! ἐν ἀρχῆ MWE χαϑιστᾷ E 
9 δὲ MWE νείμας] ed. pr. νείμασϑαι codd. 10 *'Avciza) ἀντιπάτρω 

PALat 12 *rovzo W περέα W γαλιλαίων E 13 Ἐδὲ] τὲ MW — 
Τράχωνι] τραχωνίτιδι AMWELat αὐρανίτιδι ΘΒ 14 "σὺν τῆνι μέρι | 

P Ἐλεγομένω P 15 δὲ MWE * coysAcov P ἐδουμαία AMWELat | 
16 Ἐσαμαριτικὸὺν P τετάρτην μοῖραν] coni. ex bell. Iud. rerégrz μοῖρα — 

PA τετάρτη μερὶσ MW τετάρτου μερὶσ E Ἐγετάρτην — 11 παραλέλυντο] 
haec enim leuigata fuerat quarta parte functionum Lat 18 ἔπληϑύει P. — 

πόλισ M 19 Ἐστράτονόσ  ἰώππη P i05 E iopecod,ALat 20 I'4- I 
£«v] coni. γάζα codd. E Lat Ἵππον] coni. ἵπποσ codd. E Lat 21 πό- 
Atc] ciuitates quas Lat πόλεισ &c E αὐτοῦ! Hudson αὐτοὺσ codd. ἀχροά- 

σεως] ἄχρασ ἕωσ AMW 22 Ἐπροσείη P 
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5. Kai τάδε μὲν τοῖς Ἡρώδου υἱέσιν τῶν mavQQor τιαρῆν. 
Σαλώμῃ δὲ πρὸς οἷς ὁ ἀδελφὸς ἐν ταῖς διαϑήχαις ἀτονέμει, ᾿Ιάμ- 
γεια δὲ ἦν ταῦτα xcl ᾿ἥζωτος «al Φασαηλὶς καὶ ἀργυρίου ἐπειισήμου 
μυριάδες σπιεντήχοντα, Καῖσαρ χαρίζεται καὶ τὴν ἐν ᾿΄σχάλωνι βα- 
σίλειον οἴκησιν. ἦν δὲ χαὶ ταύτῃ τπιρόσοδος ἐχ z&vvov ταλάντων 
ἑξήχοντα τὸ ἐγ ἔτος" xal αὐτῆς ὃ οἶχος wv ἐν τῇ ᾿Τρχελάου ἀρχῇ. 
χομίζονται δὲ x«i οἱ λοιποὶ τοῦ βασιλέως συγγενεῖς ὁτιόσα αἱ δια- 
ϑῆχαι διηγόρευον. δυοῖν δ᾽ αὐτοῦ ϑυγατράσιν “ταρϑένοις χωρὶς 
ὧν ὃ πατὴρ xaréAuccy Καῖσαρ ἑχατέρᾳ δωρεὰν ἐπεετίϑει μυριάδων 
ἀνὰ :τέντε καὶ εἴχοσι ἀργυρίου ἐπισήμου xal συνῴκισεν αὐτὰς τοῖς 
Φερώρου υἱέσιν. χαρίζεται δὲ xal ὁπόσα αὐτῷ χαταλέλειτιτο τοῖς 
παισὶν τοῦ βασιλέως ὄντα zevraxoGiov ταλάντων xal χιλίων, ὀλίγα 
τῶν σχευῶν ὑτιεξελόμενος οὐχ οὕτως μεγέϑει τέλους ὡς μνήμῃ τοῦ 

βασιλέως αὐτῷ κεχαρισμένα. 
XIL 1. Τούτων δὲ ταύτῃ διατεετεραγμένων ὑπὸ Καίσαρος vea- 

γίας Ἰουδαῖος μὲν τὸ γένος, émi δὲ τῆς Σιδωνίων τεϑραμμένος τεό- 

λεως σπταρά τινι τῶν Ῥωμαϊχῶν ἀτελευϑέρων εἰσῴχισεν αὑτὸν εἰς 
τὴν Ἡρώδου συγγένειαν ὁμοιότητι μορφῆς, ἣ πρὸς ᾿4λέξανδρον 
αὐτῷ τὸν ἀνῃρημένον Ἡρώδου υἱὸν ἐμαρτυρεῖτο :ταρὰ τοῖς ϑεω- 

Ὁ θοῦσιν. χαὶ τοῦτο παρόρμημα ἦν αὐτῷ εἰς τὸ μεταποιεῖσϑαι τῆς 
ἡγεμονίας. xol δμοτιράγμονα π:ιαραλαβὼν ὁμόφυλον ἄνδρα, ἔμττεει- 
ρον δὲ τῶν ἀμφὶ τὸ βασίλειον σπτονηρόν τε ἄλλως xal ταράξαι με- 
γάλα πράγματα φύσιν ἔχοντα xoi τοιαύτης κακίας διδάσκαλον αὐτῷ 
γενόμενον, ἀπέφαινεν αὑτὸν ᾿“λέξανδρον xoi Ιρώδου παῖδα ὄντα 
διαχεχλεμμένον ὑπὸ τῶν ἀνελεῖν αὐτὸν ἐσταλμένων" χτείναντα γὰρ 
ἑτέρους, oi ἀττατήσειν ἔμελλον τοὺς ϑεωροῦντας, αὐτόν τὲ σίξρι- 

$ 321 — bell. Iud. II 98. 

PAMWELatZonaras I p. 4'1. 
2 Ἐξάμνια ΑἸΜ ἐαμνία W 4 μυριάδασ E * Καῖσαρ] χκαῖσαρ δὴ, δὴ 

suppl m. 1 *dox«Ag» P 5 ἦν δὲ] ἤδη MW ἡ δὴ E τάλαντα MWE 
6 τὸ om. AMWE 8 ἠγόρευον MWE óviy P δυσὶ AMWE δὲ 

MWE 9 χατέλειπεν P χατέλιπε ME et ex corr. A μυριάδασ WE 
10 Ἐσυνώχησεν MW 11 "χαταλέλιπτοΡ — 13 οὕτω AMWE 14 *avtóv 
P 15 διαπεπραγμένων] dispositis Lat διατεταγμένων MW 106 τεϑραμμένος 
πόλεως] πόλεωσ τεϑραμμένοσ A πόλεωσ ἀνατεϑραμμένοσ MW ἀνατεϑραμμέ- 
vog E 17 Ἐεἰσοίχισεν PA! εἰσώχησεν MW αὐτὸν PHWE 19 υἱὸν 
ἡρώδου tr. MWE 21 Ἑηγεμονείασ P 22 "τῶν) τὸν W ve] δὲ MW 
x«l (πονηρὸν) E 24 αὐτὸν PW etex corr. A ἑαυτὸν E. 25 ὑπὸ] ὑπό τινοσ 

6 » 

MWE Ἐἐσταλμένον W *»rtivavta Α occidentes Lat 26 " οὐ] à P 

περιποιεῖται MW περιποιήσασϑαι E 
9* 
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ποιῆσαι xal τὸν ἀδελφὸν -dowrófoviov. xai τούτοις αὐτός τε 
ἀνετιτέρωτο. xci τοὺς ἐντυγχάνοντας οὐχ ἀπήλλαχτο ἀπατᾶν. ἀλλὰ 
Κρήτῃ προσενεχϑεὶς Ἰουδαίων ὅπόσοις εἰς ὁμιλίαν ἀφίχετο imm- 
γάγετο εἰς síoviv, καὶ χρημάτων εὐπορηϑεὶς δόσει τῇ ἐχείνων i 
ἸΠήλου διῆρεν. πολὺ πλέονα δὲ ἣν ἐντεῦϑεν ὅπόσα αὐτῷ προσήει ὃ 
χρήματα πίστει τῆς βασιλείου συγγενείας xal ἐλτείδι τοῦ ἀπολα- 
βεῖν τὴν σιάτριον ἀρχὴν xal ἀμείψασϑαι τοὺς εὐεργέτας. ἐπὶ Ῥώ- 
μης ἠτεείγετο τταραπομιτῇ τῶν ἰδιοξένων, xol “Ἰικαιαρχείᾳ τεροσ- 
βαλὼν οὐχ ἠτύχει xol τοὺς τῇδε Ἰουδαίους ἀφ᾽ ὁμοίας ἀττάτης 
σπροσαγαγέσϑαι, τιροσήεσάν τε ὥσπερ βασιλεῖ οἵ τε ἄλλοι καὶ OztÓ- 
σοις ξενία πρὸς Ἡρώδην καὶ εὔνοια ἦν. αἴτιον δὲ ἦν τῶν ἀνϑρώ-, 
πων τὸ ἡδονῇ δεχόμενον τοὺς λόγους σὺν τῷ φερεγγύῳ τῆς μορ- 
φῆς" χαὶ γὰρ τοῖς πάνυ ὡμιληχόσιν 1λεξάνδρῳ “τολὺ τὸ τειστὸν 
ἐνετίϑει τοῦ μὴ οὐχ ἕτερος ἀλλ᾽ αὐτὸς εἶναι, xal τερὸς τοὺς “τλη- 
σίον ὥμνυσαν, ὥστε καὶ τιροελϑόντος εἰς τὴν Ῥώμην λόγου τοῦ zcegi 1 
αὐτοῦ πᾶν τὸ τῇδε Ιουδαίων ἔϑνος ὑπαντιάζοντες ἐξήεσαν τῷ 
σεαρὰ δόξαν τῆς σωτηρίας ϑειάζοντες τὸ ἔργον xal χάρμα ποιού- 
μενοι διὰ τὸ μητρῷον αὐτῶν γένος, ὅπότε χωροίη χατὰ τοῦ στε- 
γωττοῦ διφροφορούμενος" καὶ ττάντα βασίλειον “τερὶ αὐτὸν σχῆμα | 
ἣν ἀναλώμασιν τῶν ἰδιοξένων, μεγάλαι περιστάσεις ἐγίνοντο τῆς 
“ληϑύος ἐπιβούσεις τε εὔφημοι ózóco εἰχὸς τοῖς οὕτω τταρ᾽ ἐλπίδα, 
σωϑεῖσιν συντυγχάνειν οὐδὲν ὅ τι οὐχ ἐτιράσσετο. 

2. Καίσαρι δὲ ὡς ἀφίκετο ἀγγελία ἡ περὶ αὐτοῦ, ἠπείστει μὲν 
διὰ τὸ μὴ ἂν ῥᾳδίως ἀττατηϑῆναι Ἡρώδην ἐν πράγμασιν ἐπὶ μέγα 
ἀνήχουσιν αὐτῷ, διδοὺς δὲ τῇ ἐλπίδι Κέλαδον τῶν αὐτοῦ τινὰ ἐξε- 
λευϑέρων ὡμιληχότα τοῖς μειρακίοις σπτέμτιει χελεύσας ἀγαγεῖν elg 

$ 327 — bell. Iud. II 103. 

PAMWELat Zonaras I p. 411. 

3 ἘΚρήτῃ xoc: P Ἐρμιλεῖαν Ρ *émuyaysvo W ὃ πλέονα] om, 
AMWE, i. marg. suppl. πλέονα ἔἘπροσείη ΒΝ θ πίστει] προφάσει MW 

ἀπολαυεῖν W 8 ἠπείγετο] οὖν ἠπείγετο E ibat igitur Lat δικαιαρ- 

χείαι, εἰ i. ras. A δικαιαρχία PMWE προσβάλλων MW 9 ἀφ᾽ ἐφ᾽ PA 
11 Ἐχαὶ om. M in confinio paginarum 18 Ἑωὡμηλικῶσιν P. 14 *rov] τὸ M 

αὐτὸν E 15 *ouvvcav] zal ὥμνυσαν AMW σαὶ] x«i oo MW ἐπεὶ E 
προσελϑόντοσ PM zoooji9ov E vov? om. P 16 αὐτὸν ex αὐτοῦ corr. A 
ἔϑνος] πλῆϑοσ AMWELat ἐξίεσαν P ἐξήει E Ἐτῷ] τὸ P παραδόξω E 
11 ἐχϑειάζοντεσ ἃ 18 Ἐχωρώη ΡΑ'ΜΥΥ τοὺς στενωποὺς coni. 19 ἔδιαφρο-. 
φορούμενοσ P πάντα] πᾶν A! MW τὸ πᾶν ex corr. A πᾶν γὰρ coni, 20 περι- 
στάσεις] τε περιστάσεισ (τε περι 1. ras. m. 2 A) AE 21 ὁπόσα] χαὶ ὅπόσα 
MWELat 22 οὐδὲν] οὐδενὸσ P — 23 ἀφήχετο P ἢ om. MW 24 μεγάλα 
MW 25 δὲ om. M τῆ ex τι Corr. À zr: τῇ Coni. — rwv& τῶν αὐτοῦ tr. ME 

i 
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ὄψιν αὐτῷ τὸν ᾿Αλέξανδρον. ὁ δὲ ἀνῆγεν οὐδέν Tt βελτίων ἐπεὶ 
τῇ χρίσει τῶν πολλῶν γενόμενος. οὐ μὴν Καῖσάρ ye ἠπατᾶτο, 
ἀλλ᾽ ἦν μὲν ἐμφερής, οὐ μὴν ὥστε ἀπατῆσαι τοὺς σωφρόνως ἐχλο- 
γίζεσϑαι δυναμένους" αὐτουργίᾳ. τὲ γὰρ ἐτέτρυτο ὁ ψευδαλέξανδρος 
χαὶ παρὰ τὸ ἐχείνῳ ῥαδαλὸν τοῦ σώματος ὑττὸ τρυφῆς xal yevvató- 
τητος συνερχόμενον διὰ τὰ ἐναντία τῷδε ἐπισχληρότερον ἐξεβεβήχει 
τὸ σῶμα. ϑεασάμενος ovv συμτινευσμὸν érl ψευδολογίᾳ διδασχά- 
λου χαὶ μαϑητοῦ xci λόγων τολμηρῶν συγχρότησιν, ἐξήταϊε scegli 
᾿Δριστοβούλου, τί καὶ γεγόνοι συνεχχλατιεὶς αὐτῷ, καὶ δι᾿ ἣν αἰτίαν 
oU πιαραγεγόνοι μεταττοιούμενος τῆς ἀξίας, ἧς “ιροσῆχε τυγχάνειν 
τοὺς οὕτω γεγονότας; φαμένου δ᾽ ἐπὶ νήσου τῆς Κυτιρίων χαταλε- 
λεῖφϑαι χινδύνων ὑφοράσει τῶν χατὰ θάλασσαν, εἰ περὶ αὐτῷ 
συσταίη τι δεινόν, μὴ τιαντελὲς ἐξαλείφοιτο τὸ ϊαριάμμης γένος 
ἀλλὰ περιὼν ᾿Αριστόβουλος μένοι τοὺς ἐπιβεβουλευχότας. ταῦτα 
διισχυριζομένου χαὶ συνεστῶτος αὐτῷ τοῦ μηχανοποιοῦ τῆς τεράξεως 

Καῖσαρ χαταμόνας ἀπολαβὼν τὸ μειράχιον .«ἀλλὰ σοὶ μισϑός, ἔφη, 
προχείσεται τοῦ μὴ xci τπτιρὸς ἐμὲ ἀπάτῃ χρησομένου τὸ μὴ czro- 
λούμενον τῆς σωτηρίας" φάϑι δή μοι αὐτόν τε ὃς ὧν τυγχάνεις 
xal ὕς σὲ τοιάδε ἠξε τολμῆσαι διανοεῖσθαι" μεῖζον γὰρ τὸ ἐπειβού- 
λευμα χαχίας ἐγχεχείρηχας χρόνων ovg γεγονὼς τυγχάνεις.“ xol δή, 

οὐ γὰρ ἦν ἄλλως πράσσειν, φράζει πρὸς τὸν Καίσαρα τὸ ἐπιβού- 
λευμα, 0» τὲ τρόπον xal ὑφ᾽ οὗ τυγχάνοι συγχείμενον. χαὶ ὃ Καῖ- 
σαρ τὸν μὲν ψευδαλέξανδρον, ov γὰρ ἐψεύσατο ὁμολογίαν τὴν τιρὸς 

$ 332 — bell. Iud. II 107. 

PAMWELatZonaras I p. 411. 

2 μὴν] μὴν δὲ E — ys] ó MW, om. E. ἠπάτητο AMWE — 4 Zcécgvto] 
ἐτετράχωτο MW ἐτετρύχωτο E 5 ῥαδαλὸν] ῥαδαρὸν MW ῥαδινόν E et i. 
marg. ἃ τρυφῆς] E τροφὴῆσ codd. deliciis Lat — 6 τῷδε] ed. pr. τῶ δὲ codd. 

E ἐπισχληρότερον] Bekker ἐπὲ σκληρότερον (σχληρώτερον. P) codd. πρὸσ 
σχληρότερον E T Ἐσυνπνευσμὸν P 9 συνεχχλαπέντοσ ed. pr. 10 παρα- 
γεγόνει M 11 δὲ MWE Ἑτῆς om. M χυπρίου E Ἐχαταλελῆφϑαι 
Ρ 12 Ἐὐφοράσει!] ὑποφωράσει MW θάλατταν E εἶ] tva εἰ A ἵν᾽ εἰ 
Zon xol εἰ E litt. ἵνα εἰ περὶ αὐτόν i.ras. angustiore m. 2 ἃ αὐτῷ] αὐτὸν 
AE αὐτῶν MW — 13 συσταίη] σταίη P οὐσταίη MW ἐνσταίη E. παντελῶσ 
ME ἐξαλείφοιεν MW ἐξαλειφοίη E μαρίασ E. Magi Zon 15 Ἐδὲ 
ἰσχυριζομένου PA 16 ἔφη] εἶπε (-πεν A!) AMWE 11 χρησαμένου W 
χρήσασϑαι E 18 *abróv A αὐτῶν Ρ 19 7ξε] ἥξε P ἧξε, € ex αὐ corr. A 
perpulerit Lat — 5&s τολμῆσαι] ἐξετόλμησε MWE διανοεῖσθαι, «« ex o - corr. 
P — 20 ἐνχεχείρηχασ P 5o ἐγχεχείρηχασ AMW οἷς] οἵου MW — 21 φρά- 
ζει πράσσειν tr. M Ἐφράζειν W 22 *$p] ἐφ᾽ MW τυγχάνει E 
Ἐσυγκχεινημένον P 
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αὐτόν, δραστήριον ὁρῶν αὐτουργῆσαι τῷ σώματι ἐρέσσειν ἐν τοῖς 
ναύταις καταλέγει, τὸν δὲ ἀναπτείσαντα χτείνει. χαταδίχη δ᾽ ἤρχει. 
Πηλίοις ὅτπιόσα ἐτετελέκεσαν εἰς τὸν ψευδαλέξανδρον διαχενῆς ἄνα- 
λωχέναι. καὶ τὰ μὲν περὶ τὸν ψευδαλέξανδρον τολμηρῶς συντε- 
ϑέντα οὕτως ἀχλεῶς ἔσχεν. 

XIII 1. ᾿“ρχέλαος δὲ τὴν é9vagyíav τταραλαβὼν ἐπεὶ εἰς Ἰου- 
δαίαν ἀφιχνεῖται. Ἰωάζαρον τὸν Βοηϑοῦ ἀφελόμενος τὴν ἀρχιερω- 
σύνην ἐπικαλῶν αὐτῷ συστάντι τοῖς στασιώταις Ἐλεάζαρον τὸν 
ἐχείνου ἐπικαϑίσταται ἀδελφόν. ἀνοιχοδομεῖ δὲ καὶ τὸ ἐν Ἵερι- 
χοῦντι βασίλειον ἐχτιρεπῶς, τῶν τε ὑδάτων ὅττόσα Νεαρὰν τὴν 
χώμην ὠφελεῖ ἐπιρρέοντα ἐξ ἡμισείας ἀπέστρεψεν ἐπαγωγὴν αὐτῷ. 
ποιούμενος τῷ ττεδίῳ φοίνιξιν bz αὐτοῦ πεφυτευμένῳ, χώμην τὲ 
χτίσας ᾿Ἵρχελαΐδα ὄνομα αὐτῇ τίϑεται. xal τοῦ πατρίου παρά- 
βασιν ποιησάμενος Γλαφύραν τὴν ̓ Αρχελάου μὲν ϑυγανέθα, .4λε- 
ξάνδρου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ γαμετὴν γενομένην, ἐξ οὗ καὶ τέκνα ἦν 
αὐτῇ, ἀττώμοτον ὃν Ἰουδαίοις γαμετὰς ἀδελφῶν ἄγεσθαι, γαμεῖ. 
διατρίβει δὲ οὐδὲ ὃ Ἑλεάζαρος ἐν τῇ ἱερωσύνῃ ἐπιχατασταϑέντος 
αὐτῷ ζῶντι Ἰησοῦ τοῦ Σεὲ παιδός. 

2. ΖΔεχάτῳ δὲ ἔτει τῆς ἀρχῆς "Agyeháov ot πρῶτοι τῶν &y- 
δρῶν ἔν τε Ἰουδαίοις χαὶ Σαμαρεῦσι μὴ φέροντες τὴν ὠμότητα 
αὐτοῦ xal τυραννίδα χατηγοροῦσιν αὐτοῦ ἐπὶ Καίσαρος, xci μάλιστα 
ἐπεὶ ἔγνωσαν αὐτὸν παραβεβηχότα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἐπιξι-, 
χῶς ἀναστραφῇ τὰ πρὸς αὐτούς. ὃ τοίνυν Καῖσαρ ὡς ἤχουσεν, 

$ 337 — bell. Iud. II 110; $3 342 — bell. Iud. II 111. 

PAMWELat Zonaras I p. 412 

1 *eoéocsw] ἐρέσειν ex UPS corr. W 2 δὲ MW et ex corr. A 
3 ὁπόσα τετέλεχεν MW ἀνηλωχέναι, 1. marg. yo ἀναλωχέναι A — 4 ψευδα- — 
λέξανδρον] ἀλέξανδρον MW ὃ ἔσχεν] εἶχεν MW finem — perceperunt Lat, unde — 
ἔσχεν τέλος coni. 6. *Z9vagylev) tetrarchiam Lat 7 ἰώξαρον E iozarum | 
Lat Ἰωάξζαρον ut uid. Zon ἀρχιερωσύνην] codd. cum Zon ἱερωσύνην E 
8 αὐτῷ] A teste me αὐτῶε óc A teste Herwerdeno «sicco P, om. MW ἐπὶ τῷ coni, 

9 ἀποχαϑίσταται MW τὸ ἐν] τῶ 10 ὅπόσα — 11 ἐπιρρέονταὶ quae 
ad irrigationem agrorum influebant Lat ὁπόσα Νεαρὰν] ὃ xmpocaveagav P 
11 ὠφέλει Μ ὀφείλει  ἐπιρέοντα Ῥ ἡμισίασ Ῥ αὐτῶν Ernesti 12 
φυτευμένων PA τεῖ δὲ AMWE 18 πατρίου] πατρίου νόμου E 14 "τὴν 

μὲν τὴν MW μὲν οπι. MWE 1 γεναμένην P τέχνα] τὰ τέχνα P 106 Ἐδ 
i. ras. A ἐουδαίοισ οὕτωσ ἀδελφῶν γαμετὰσ E Ἐἀδελφὸν W 11 litt, 
οὐδὲ ὃ ἐλεώ i. ras. angustiore m. 2 ἃ οὐδὲ ὁ om. MW ὃ οπι. αὶ 18 *Xel] 
om. A css P σὲ MW see ut uid. Lat σιὲ ed. pr. 19 ἘΔεχάτῳ!] ἐνάτῳ be 
Iud,  *coyzsAdov ἀρχῆσ tr. A ἀνδρῶν] ἀδελφῶν ἀνδρῶν MW, cf. Dio Cass. — 
55, 21, 6 20 σαμαρείταισ MWE 23 ἀναστραφῇ τὰ] coni ἀναστραφῆται — 

P ἀναστρέφηται AMW 
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ὀργῇ φέρων τὸν ἐπίτροττον τὸν Aoychaov τῶν iv Ῥώμῃ πραγμά- 
των, ᾿ἡρχέλαος δὲ wal τούτῳ ὄνομα ἦν, μεταχαλέσας γράφειν μὲν 
᾿Αρχελάῳ ταπεινὸν ἡγεῖται, σὺ δὲ σεαραχρῆμα, φησίν, τελέων μηδὲν 
εἰς ἀναβολὰς ἐπαναγαγεῖν αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς.“ καὶ ὃς ἔχτελουν Ux 
τοῦ ὀξέος ποιησάμενος xai ἀφιχόμενος εἰς Ιουδαίαν λαμβάνει τὸν 
᾿Αρχέλαον ἐν εὐωχίαις ὄντα μετὰ τῶν φίλων, τήν ve διάνοιαν ào- 
σημαίνει τὴν Καίσαρος χαὶ ὥρμησεν αὐτὸν εἰς τὴν ἔξοδον. xal ὃ 

Καῖσαρ ἀφιχομένου imí τινῶν χατηγόρων ἀχροᾶται xci αὐτοῦ λέ- 

yovroc ἐχεῖνον μὲν φυγάδα ἐλαύνει δοὺς οἰχητήριον αὐτῷ Bíevvav 
0 πόλιν τῆς Γαλατίας, τὰ δὲ χρήματα ἀτηνέγχατο. 

3. Πρότερον δὲ 5 χληϑεὶς ἐπὶ Ῥώμης ἀνελϑεῖν AoyéLaoc ὄναρ 
τοιόνδε ἐχδιηγεῖται τοῖς φίλοις ϑεασάμενος" ἀστάχνας δέχα τὸν 
ἀριϑμὸν τιλέους σπτυροῦ τὴν ἰδίαν ἀχμὴν ἀτιειληφότας δόξα ἢν αὐτῷ 
βιβρωσχομένους ὑττὸ βοῶν ϑεωρεῖν. xol τεεριεγρόμενος φέρειν εἰς 
μέγα δόξαν τὴν ὄψιν αὐτῷ μεταστέλλεται τοὺς μάντεις, οἷς περὶ 

ὀνειράτων ἦσαν αἱ ἀναστροφαί. σχιδναμένων δὲ ἑτέρων ἐφ᾽ ἕτέ- 
ροις, ov γὰρ εἰς ἕνα ἔχειτο “τᾶσιν ἀφήγησις, Σίμων ἀνὴρ γένος 
Ἔσσαϊῖος ἀσφάλειαν αἰτησάμενος, μεταβολὴν πιραγμάτων ἔλεγεν ᾽.49- 
χελάῳ φέρειν τὴν ὄψιν ovx ἐπ᾿ ἀγαϑοῖς πράγμασιν" βόας μὲν γὰρ 
χαχοπαϑείας τὲ ἀποσαφεῖν διὰ τὸ ἔργοις ἐπιταλαιτεωρεῖν τὸ ζῷον, 
μεταβολὰς δὲ αὖ πραγμάτων διὰ τὸ τὴν γῆν πόνῳ τῷ ἐχείνων 
ἀρουμένην ἐν ταὐτῷ μένειν οὐ δύνασθαι" τοὺς δὲ ἀστάχυας δέχα 
ὄντας τοσῶνδε ἀριϑμὸν ἐνιαυτῶν δρίζειν, “τεριόδῳ γὰρ ἑνὸς zaga- 
γίνεσϑαι ϑέρος, xai τὸν χρόνον ἐξήχειν ᾿Αρχελάῳ τῆς ἡγεμονίας. 

ς ^ € " ΄ 2 ΄ ' M / Y , 2 
xal ὃ μὲν ταύτῃ ἐξηγήσατο τὸν ὄνειρον. ττέμτιτῃ δὲ ἡμέρᾳ μεϑ 

S 344 — bell. Iud. II 111. 

PAMWEDLatZonaras I p. 472. 
1 τὸν (ante ᾿Αρχελάου) om. WE — Ἐπραγμάτων] γραμμάτων P. — 2 Ἐτοῦτο 

A'W 4 ἐπανάγειν AMW ἐπανάγων ἘῈ 5 *osioc PA!'MW καταλαμβάνει 
E 6*soyía MW τεῖ δὲ ΕΞ 71 vzv(ante Kec.) τοῦ E 8 sed ubi se parum 
expurgat archelaus-ante ἐχεῖνον add. Lat 9. *ézsivov] xal ἐκεῖνον ed. pr. 

* uy] uiv Α 10 Ἑτῆς γαλιλαίασ MW 12 *dorezvo M. ἀστάχυσ W 
13 Ἐάπειληφότος coni — «vrov E 14 zai — 19 αὐτῷ] sed hoc uidens magnis 
fluctibus eius animus fatigabatur Lat περιεγειρομένον MW περιεγειρόμενοσ 
E φέρει») φέρειν γὰρ ed.pr. φέρειν — 15 δόξαν] φέρειν δὲ ἦν εἰσ μέγα 
δόξησ E 15 δόξαν] δοξασην P δόξα ἦν MW oic] οἷς τε coni. περὶ] 
καὶ περὶ E ὀνείρατα E fort. recte 11 ἕν ἀνέχειτο coni. — 18 ἀσφάλιαν 
P 19 πράγμασιν melius abest 20 ἔἘχαχοπαϑίασ P 28 *rocovós MW 

Ἐπαραγίγνεσθαι περιόδων P 24 *9égovo MW Ἐγὼῶν χρόνων 

MW ηγεμονείασ P 25 ταῦτα W 
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ὃ τὸ πιρῶτον αὐτοῦ ἡ ὄψις -doythao συνῆλϑεν ὃ ἀναχαλούμενος 
᾿Αρχέλαος πεμτ:ττὸς εἰς Ιουδαίαν ἀφίκετο. 

4. Παραπλήσια δὲ xot Γλαφύρᾳ τῇ yovatxi αὐτοῦ συντυγχάνει 
βασιλέως ᾿Αρχελάου ϑυγατρὶ οὔσῃ. ἡ χαὶ πρότερον εἶστον συνῴχει 
σεαρϑένον λαβὼν ᾿4λέξανδρος Ἡρώδου μὲν υἱὸς ᾿“ρχελάου δ᾽ ἀδελ- 
φός. ἐπεὶ δὲ συμβαίνει τὸν ᾿Αλέξανδρον ὑπὸ τοῦ πατρὸς τελευ- 
τῆσαι, ᾿Ιόβᾳ τῷ iov βασιλεῖ γαμεῖται, μεταστάντος δὲ τοῦ .«1{- 
βυος χηρεύουσαν ἐν Καππαδοχίᾳ παρὰ τῷ τιατρὶ ᾿Αρχέλαος ἄγεται 
τὴν συνοῦσαν αὐτῷ αριάμμην ἐκβαλών" τοσόσδε τῆς Γλαφύρας 
ἀνέστρεψεν ἔρως. xal συνοιχοῦσα τῷ “Τρχελάῳ τοιόνδε ὄναρ ϑεᾶ- 
ται" ἐδόχει τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐπιστάντα ϑεασαμένη χαίρειν καὶ ττερι- 
βάλλειν προϑύμως, τὸν δὲ χατάμεμψίν τε αὐτῆς ποιεῖσϑαι xoi 
φάναι" -Γλαφύρα. συνηγορεῖς ἄρα λόγῳ. ὃς ἄπιστα ἔλεγεν εἶναι 
γυναιξίν. εἰ συνομόσασά τέ μοι xci συγχατοιχισϑεῖσα παρϑένος 
“σταἰδων ἡμῖν γεγονότων λήϑῃ παραδίδως ἔρωτας τοὺς ἐμοὺς δευτέ- 
ρων ἐπιϑυμίᾳ γάμων. πληϑώρα δέ σοι οὐδ᾽ οὕτως ὕβρεως. ἀλλὰ 
xal τρίτον ἐτόλμησας σαυτῇ τταραχαταχλῖναι νυμφίον ἀτερεττῶς xai 
ἀναισχύντως ἐπεεισιοῦσα οἴχῳ τῷ ἐμῷ, xol γάμον συντιϑεμένη πρὸς 
᾿Αρχέλαον ἄνδρα μὲν σεαυτῆς ἀδελφὸν δὲ ἡμέτερον. ἀλλ᾽ οὐχ ἔγωγε 
λήϑην ποιήσομαι εὐνοίας τῆς σῆς, αἀτταλλάξω δέ σε παντὸς τοῦ ὄνει- 

διοῦντος ἐμὴν ὥσττερ ἣν χατασχευασάμενος.“ ταῦτα διηγησαμένη 
πρὸς τὰς συνήϑεις τῶν γυναιχῶν μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας τελευτᾷ τὸν βίον. 

5. Ἐγὼ δὲ οὐχ ἀλλότρια γομίσας αὐτὰ τῷδε τῷ λόγῳ εἶναι 
διὰ τὸ περὶ τῶν βασιλέων αὐτὸν ἐνεστηχέναι χαὶ ἄλλωι ἑχεὶ σπταρα- 

$ 348 — bell. Iud. II 113. 

PAMWEDLatZonaras E p. 413. 

2 ἀφίχετο)] ὑπὸ καίσαροσ ἀφίχετο AMWELat 3 συντυγχάνει} τυγχάνει 
AWE συμβαίνει Μ 4 ἡ -- 5 ᾿Αλέξανδρος 3] πρότερον συνώχει ἀλεξάνδρω E 

quae primo sicut supra ostendimus alexandro i in coniugium sociata constabat Lat 

ἡ καὶ] καὶ  ὡσ M ἡ ὡς ed. pr. συνοίχει P. 5 δὲ MW 8 συμβαίνοι M 
συνέβη Β τοῦ om. MWE τὸ Ἰόβᾳ τῷ] ιοβάτω P iobato Lat "λιβύω MW 
8 χηρεύουσα W 9 συνοῦσαν] συνοιχοῦσαν MWE μαριάμην E mariam Lat 

τοσόσδε] τοσόσδε αὐτῶι, l.marg. yo αὐτόν Δ τοσόσδε αὐτὸν MWE — 10 ἀνέ- 
στρεψεῖ illum — incenderat 1,8 ἐπέσχεν E συνοιχοῦσαϊ συνοῦσα MWE 13 *av- 
γηγόρεισ αὶ 14 εἴ ἢ AMWE συνομόσασα) συνομολογήσασά À συνωμολόγησάσ 
MW συνομολογησάμενοι ἘΙ iure turando constricta es Ταῦ vé om. AMW τέ μοι 
om. E 14 Ἐσυγχατοιχεισϑεῖσα P συνχατοιχισϑεῖσα  παρϑένοισ E 160 οὐδὲ 
MWE 11 *a«vvt MW 18 "ἐπιοῦσα P ingrediens Lat — *y&uo - ἃ γάμω MW 

19 ἄνδρα] δαέρα Naber δ᾽ MW  215»] c E fuisti Lat 34 τῶν] τὸν W 
ἀνεστηχέναι W συνεστηχέναι ed. pr. καὶ ἄλλως — 131, 1 £uqegovc] deinde ut 
exemplo uero probentur dicere illi a quibus de inmortalitate disputatur animarum 
Lat χαὶ ἄλλως — 131,2 τῇ αὐτοῦ om. Ρ χάλλως coni. παράδειγμά τι ed. pr. 
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δείγματι φέρειν τοῦ τὲ ἀμφὶ τὰς ψυχὰς ἀϑανασίας ἐμφεροῦς καὶ 
τοῦ ϑείου προμηϑείᾳ τὰ ἀνθϑρώττεια σιεριειληφότος τῇ αὐτοῦ, xa- 
λῶς ἔχειν ἐνόμισα εἰπεῖν. ὕτῳ δὲ ἀτπιιστεῖται τὰ τοιάδε γνώμης 
ὀνινάμενος τῆς ἑαυτοῦ κώλυμα οὐχ ἂν γένοιτο τῷ Ux. ἀρετὴν αὐτῷ 
πιροστιϑεμένῳ. τῆς δ᾽ ᾿Αρχελάου χώρας ὑποτελοῦς τιροσνεμηϑεί- 
σης τῇ Σύρων “πτέμττεται Κυρίνιος ὑπὸ Καίσαρος ἀνὴρ ὑτιατιχὸς 
ἀποτιμησόμενός ve τὰ ἐν Συρίᾳ wai τὸν ᾿ρχελάου ἀποδωσόμε- 
γος οἶχον. 

PAMWELat 
| ψυχὰς] vov ψυχῶν Ernesti ἀϑανασίᾳ Holwerda ἐ- μφεροῦσ, eras. 

uid. » A 2 ἀνθρώπινα MW 3 ὅτῳ — 5 προστιϑεμένῳ om. P org] 

οὕτω MW ἀπιστεῖται! crediderit Lat 4 ὀνινάμενος] coni. δνειμάμενοσ 
AMW ὀνάμενος ed, pr. αὐτῷ] αὐτὰ Ernesti ὅ δὲ MWE 6θ "τῇ] τῆσ 
P χυρήνιοσ AMWE ecyrenius Lat 1 Ἐάποτιμησάμενοσ M τε Om. 

MWE τὸν] τοῦ EA 
Subscriptiones: ἐς P φλαυΐου ἰωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ ιζ΄ AM 

τέλοσ τοῦ ἑπταχαιδεχάτου λόγου τῶν ἰωσήπου ἰουδαϊχκῆσ ἀρχαιολογίασ W 

355 
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XVIII. 

1άδε ἔνεστιν ἐν τῇ ιη τῶν ἸΙωσήπου ἱστοριῶν 
τῆς ᾿Ιουδαϊχῆς ἀρχαιολογέας. 

Ὡς Κυρίνιος ὑπὸ Καίσαρος ἐπέμφϑη τιμητὴς Συρίας χαὶ Ἰου- 

δαίας, xai ἀποδωσόμενος τὴν Ἀρχελάου οὐσίαν. 
ὡς Κωπώνιος ἐχ TOU ἱππικοῦ τάγματος ἐπέμφϑη ἐ ἔπαρχος Ἰουδαίας. 
ὡς Ἰούδας ὃ Γαλιλ «ioc ἔπεισε » τὸ πλῆϑος μὴ ἀπογράψασϑαι τὰς 

οὐσίας, μέχρις Ἰώζαρος ὃ ἀρχιερεὺς ἔπεισεν αὐτοὺς μᾶλλον ὑπαχοῦ- 
σαι Ῥωμαίοις. 

τίνες αἱρέσεις χαὶ ὁπόσαι παρὰ Ἰουδαίοις φιλοσόφων xci τίνες 
οἱ νόμοι. 

ὡς Ἡρώδης καὶ Φίλιππος οἱ τετράρχαι πόλεις ἔχτισαν εἰς τιμὴν 
Καίσαρος. 

ὡς Σαμαρεῖς ὀστᾷ νεχρῶν διαρρίψαντες εἰς τὸ ἱερὸν τὸν λαὸν 
ἑπτὰ ἡμέρας ἐμίαναν. 

ὡς Σαλώμη à ἀδελφὴ ρώδου τελευτήσασα τὰ αὐτῆς χατέλιπεν 
Ἰουλίᾳ τῇ τοῦ Καίσαρος γαμετῇ. 

ὡς Πόντιος Πιλᾶτος ἠϑέλησε xovqa εἰς Ἱεροσόλυμα εἰσενέγκαι 

προτομὰς Καίσαρος, ὃ δὲ λαὸς οὐ κατεδέξατο στασιάσας. 

PAMWLat 
1 ioon-zov À 3 singulis capitibus numeros praefigit α΄---χβ΄ W, 

I—XXI Lat χυρήνιοσ AMW ἐπέμφη M 4 ἀποδοσόμενοσ P —ueca- 
πεσούσησ τῆσ ἰουδαίασ ἐκ ,βασιλείασ εἰσ ἐπαρχίαν post οὐσίαν add. AMWLat 

6 ἔπεισεν] καί τινεσ ἕτεροι ἔπεισαν AMWLat 1 xal πολλοὶ ἠχκολούϑησαν 
αὐτῶν ταῖσ γνώμαισ post οὐσίας add. AMWLat, in Lat numerantur haec cap. 
111 μέχρι Μ ἰωάζαροσ AMW iozarus Lat 8 xal ἀποτιμήσασϑαι 
rovc βίουσ post Ῥωμαίοις add. AMWLat 18 ὡς] ὡσ ot M διαρίψαντεσ 
W ἑορτῆσ ἐνεστηχυίασ post ἱερὸν add. AMWLat ναὸν MW 15 τὰ 
αὐτῆς! ἰάμνειαν (ει i. ras. A ἐαμνίαν W) καὶ τὴν τοπαρχίαν αὐτῆσ zal φασαη- 
λίδα (faselidam Lat) χαὶ ἀρχελαΐδα AMWLat χατέλειπεν P 16 rov om. 

AMW γαμετῇ! γυναικί AMW 11 Πιλᾶτος om. Lat εἰσενέγχαι εἰσ 
ἱεροσόλυμα tr. AMW 18 ὃ δὲ -- στασιάσας] γνοὺσ δὲ ὃ λαὸσ ἐστασίασε πρὸσ 
αὐτὸν ἄχρι ἐξεχόμισεν αὐτὰσ ἀπὸ ἱεροσολύμων εἰσ καισάρειαν AMWLat 
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τὰ συμβάντα Ἰουδαίοις iv Ῥώμῃ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑπὸ 
τῶν Σαμαρέων. 

κατηγορία ὑπὸ Σαμαρέων Πιλάτου ἐπὶ Οὐιτελλίου χαὶ ὡς Ovt- 
τέλλιος ἠνάγκασεν αὐτὸν ἀναβῆναι εἰς Ῥώμην λόγον τῶν πεπραγμέ- 
vor ἀποδώσοντα. 

πόλεμος Πρώδου τοῦ τετράρχου πρὸς Aoírav τὸν ἠράβων βα- 
σιλέα καὶ ἧττα. 

ὡς Τιβέριος Καῖσαρ ἔγραψεν Οὐϊτελλ (o ᾿Δρταβάνην μὲν τὸν Πάρϑον 
πεῖσαι ὁμήρους αὐτῷ πέμψαι, πρὸς ἀρέταν δὲ πολεμεῖν. 

τελευτὴ Φιλίππου xci ὡς ἢ τετραρχία αὐτοῦ ἐπαρχία ἐγένετο. 
ἀπόπλους Ayoixza εἰς Ῥώμην xal ὡς κατηγορηϑεὶς ὑπὸ τοῦ 

ἰδίου ἀπελευϑέρου ἐδέϑη. 
ὃν τρόπον ἐλύϑη ὑπὸ Γαΐου μετὰ τὴν Τιβερίου τελευτὴν καὶ 

ἐγένετο βασιλεὺς τῆς φιλίππου τετραρχίας. 
ὡς “Ἡρώδης ἀναβὰς εἰς Ῥώμην ἐξωρίσϑη χαὶ ὡς τὴν τετραρχίαν 

αὐτοῦ ἐδωρήσατο, Γάιος Ayoízza. 
στάσις τῶν £v AAsSavópe(e Ἰουδαίων καὶ Ἑλλήνων καὶ πρεσβεία 

ἀφ᾽ ἑκατέρων πρὸς Γάιον. 
“κατηγορία Ἰουδαίων ὑπὲ Azxíovog xal τῶν συμπρέσβεων ἐπὶ τῷ 

μὴ ἔχειν “Καίσαρος ἀνδριάντα. 
ὡς ἀγανακτήσας Γάιος πέμπει Πετρώνιον ἡγεμόνα εἰς Συρίαν πολε- 

μῆσαι Ἰουδαίους, ἐὰν μὴ ϑελήσωσιν εἰσδέξασϑαι αὐτοῦ τὸν ἀνδριάντα. 
τὴν συμβᾶσαν φϑορὰν τοῖς ἐν Βαβυλῶνι Ἰουδαίοις δι᾿ ᾿Δσιναῖον 

χαὶ ᾿Ανιλαῖον τοὺς ἀδελφούς. 
περιέχει 1j βίβλος χρόνον ἐτῶν λβ΄. 

PAMWLat 

1 ὑπὸ τῶν Σαμαρέων] παρὰ vo ἐν σαμαρεία καταφϑορᾶσ τοῦ πλήϑουσ 
χαὶ ὡσ πολλοὺσ ἀπώλεσε πιλάτοσ AMWLat 83 σαμαραίων P τουτελλίου 
PAW  zalom.AMWLat nouum caput ordientes ἱουτέλλιοσ PW 4 λόγον — 
5 ἀποδώσονταὶ πρὸσ χαίσαρα καὶ ἀποδοῦναι λόγον περὶ τῶν πεπραγμένων 
AMWLat 5 οὐϊτελλίου (οὐ ἰουτελλίου W) ἀνάβασισ εἰσ ἱεροσόλυμα zal τιμὴ 
ὑπὸ τοῦ λαοῦ zl eg ἐπὶ τούτοισ παρεχώρησεν. αὐτοῖσ τὴν ἱερὰν στολὴν ἐν τῇ 
ἀντωνία χειμένην ὑπὸ τῆ δωμαίων ἐξουσία ὑφ᾽ «vtoig (ξαυτοῖσ MW) ἔχειν post 

ἀποδώσοντα add. AMWLat 6 πόλεμος — ' ἧττα post ἐγένετο u. 10 tr. MW 
in Lat antecedentibus continuo adiuncta sunt τὸν] τῶν, ὦ ex o corr. P τὸν 

τῶν MW 8 iovtsAMo P τῶν πάρϑων W — 9 πέμψειν P 10 Φιλίππου! 

φιλίππου τοῦ τετράρχου AMWLat — de baptisia iohanne post ἐγένετο add. Lat 
numero non adiecto — 11 "Ayoízze] ἀγρίππα τοῦ βασιλέωσ AMWLat πρὸσ 
τιβέριον καίσαρα post Ῥώμην add. AMWLat 12 ἐλίου P ἀπελευϑέρου om. 
P ὃν τρόπον — 14 τετραρχίας om. Lat ἐλύϑει Ρ 15 Ἡρώδης! ἡρώδησ 
(ἡρωίΐδησ A) τετράρχησ AMWLat ἐξορίσϑη P κατηγορηϑεὶσ ὑπὸ ἀγρίππα 
ante ἐξωρίσϑη add. AMWLat 19 appione Lat σὺνπρέσβεων P πρέσβεων 
MW 21 dove ἐντολὰσ συναγαγόντα δύναμιν post Συρίαν add. AMWLat 
22 Ἰουδαίους] i. marg. yo ἰουδαίοισ ἃ ϑέλωσι AMW δέξασϑαι W — 23 διὰ 

σίναιον AMW per obsinaeum Lat 24 Ανιλαῖον] ἀνείδεον P. ἀνίδαιον A. anileum 
Lat 25 rubro inmarg. W 7 βίβλος] ὃ παρὼν λόγοσ W 
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L 1. Κυρίνιος δὲ τῶν eig τὴν βουλὴν συναγομένων ἀνὴρ τάς τὲ 
ἄλλας ἀρχὰς ἐπιτετελεχὼς xal διὰ πασῶν δδεύσας ὕπατος γενέ- 

σθαι τά τε ἄλλα ἀξιώματι μέγας σὺν ὀλίγοις ἐπὶ Συρίας mag, 
ὑπὸ Καίσαρος διχαιοδότης τοῦ ἔϑνους ἀπεσταλμένος καὶ τιμητὴς 
τῶν οὐσιῶν γενησόμενος. Κωπώνιός τε αὐτῷ συγχαταπέμτστεται 
τάγματος τῶν ἱπιττέων. ἡγησόμενος Ιουδαίων τῇ ἐπὶ πᾶσιν ἐξου- 
σίᾳ. παρῆν δὲ xal Κυρίνιος εἰς τὴν Ἰουδαίαν προσϑήχην τῆς Συ- 
ρίας γενομένην ἀποτιμησόμενός τε αὐτῶν τὰς οὐσίας χαὶ ἀποδω- 
σόμενος τὰ ᾿Αρχελάου χρήματα. οἱ δὲ χαίπερ τὸ κατ᾽ ἀρχὰς ἐν 
δεινῷ φέροντες τὴν ἐπὶ ταῖς ἀπογραφαῖς ἀχρόασιν ὑποχατέβησαν 
τοῦ μὴ εἰς πλέον ἐναντιοῦσϑαι :ιείσαντος αὐτοὺς τοῦ ἀρχιερέως 
Ἰωαζάρου, Βοηϑοῦ δὲ οὗτος υἱὸς ἦν. x«l oí μὲν ἡττηϑέντες τοῦ 

ἸἸωαζάρου τῶν λόγων ἀπετίμων τὰ χρήματα μηδὲν ἐνδοιάσαντες " 
Ἰούδας δὲ Γαυλανίτης ἀνὴρ ἐχ πόλεως ὄνομα Γάμαλα Σάδδωχον 
Φαρισαῖον προσλαβόμενος ἠττείγετο ἐττὶ ἀ:τοστάσει, τήν τε ἀττοτί- 
μησιν οὐδὲν ἄλλο ἢ ἄντιχρυς δουλείαν ἐπιφέρειν λέγοντες χαὶ τῆς 
ἐλευϑερίας im^ ἀντιλήψει τταραχαλοῦντες τὸ ἔϑνος" ὡς παρασχὸν 
μὲν χατορϑοῦν εἰς τὸ εὔδαιμον ἀναχειμένης τῆς χτήσεως, σφαλεῖσιν 

δὲ τοῦ ταύτης περιόντος ἀγαϑοῦ τιμὴν χαὶ χλέος ποιήσεσϑαι τοῦ 
μεγαλόφρονος, xal τὸ ϑεῖον ovx ἄλλως ἢ ἐπὶ συμπράξει τῶν βου- 
λευμάτων εἰς τὸ χατορϑοῦν συμπροϑυμεῖσϑαι μᾶλλον, ἂν μεγάλων 

$ 1 — bell. Iud. II 117. 

AMWELatZonaras I p. 474 Eusebius hist. eccl. I 5. 4. Exc Peiresc. 

φλαυΐου ἰωσήπου (ἰωσήππου A!) ἐουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ ιη΄ (λόγοσ ιη΄ A) 
praemittunt AM 1 i. marg. 7 Lat Κυρίνιος — 5 γενησόμενος laudat 
Euseb ^ Kvojyvoc AMWEEus cyrenius ut uid. Lat ἀνὴρ] ἀνδρῶν Eusebii 
codd. AE 2 χαὶ διὰ — γενέσϑαι! et per cunctas amministrationes ad con- 
sulatus culmen ascendens Lat ὕπατος] ὡς zal ὕπατος Eusebii codd, CF 
4 *óizeioó0tzc] censor Lat ὃ γενησόμενος] γενόμενοσ MW Κωπώνιος] 
χοπώνιοσ E, i. marg. 11 Lat 7 χυρήνιοσ AMWE cyrineus cod. A Lat 
Ἐτὴν ἰουδαίων MW 10 "ὑπεχατέβησανα [11 μὴ om. MWE 12 *iozaro 
Lat 18 Ἰωαζάρου] pontificis Lat τὰ om. MW 14 Ἰούδας — 11 ἔϑνος 
laudat Euseb Ἰούδας δὲ Γαυλανίτης] γαυλανίτησ δέ via MWE ὅτι γαυλανί- 

τησ τίσ ἀνὴρ incip. Exc. i. marg. 111 Lat ἘΓαυλανίτης] Γαλιλαῖος bell. 
Iud. γαμάλα MW Γαμάλας Eus γάβαλα E. Σαάδδωκον)] σάδδοκον ἃ σάδουχον 
M σάδδουχον WEExc saddocum Lat Σαδὼκ Zon σάδδοχον et σάδδοχον Eusebii 
codd. 15 *fariseorum (h. e. Φαρισαίων) Lat Ἐπροσλαμβανόμενοσ MW 

Ἑηπίγετο W — *énl ἀποστασίαν Eusebii cod. B 17 παρασχὸν uiv] παρέσχο- 

utv MWExe παρέσχον uiv ex corr. Henn 18 χτήσεως] φύσεωσ Exc 
σφαλεῖσιν») ἀσφάλισιν MWExc 19 τοῦ] ἐχ rov ex corr. Henn παριόντοσ MW 
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ἐρασταὶ τῇ διανοίᾳ χαϑιστάμενοι μὴ ἐξαφίωνται πιόνου τοῦ Ur 
αὐτοῖς. xal ἡδονῇ γὰρ τὴν ἀχρύασιν ὧν λέγοιεν ἐδέχοντο οἱ ἄν- 
ϑρώτίοι, τερούχοτιτεν il μέγα ἡ ἐπιιβολὴ τοῦ τολμήματος, χαχόν 
τε οὐχ ἔστιν, οὗ μὴ φυέντος ἐχ τῶνδε τῶν ἀνδρῶν zal περαιτέρω 
τοῦ εἰχιεῖν ἀνετιλήσϑη τὸ ἔϑνος" σπιολέμων τε ἐπαγωγαῖς οὐχ οἷον 
τὸ ἄπαυστον τὴν βίαν ἔχειν, χαὶ ἀποστέρησιν φίλων, οἱ xai ἔττε- 
λαφρύνοιεν τὸν “τόνον, ληστηρίων τὲ μεγάλων ἐτειϑέσεσιν xal δια- 
φϑοραῖς ἀνδρῶν τῶν πιρώτων, δόξα μὲν τοῦ ὀρϑουμένου τῶν o- 
γῶν, ἔργῳ δὲ οἰχείων χερδῶν ἐλτείσιν. ἐξ ὧν στάσεις τε ἐφύησαν 
δι᾿ αὐτὰς xci φόνος πολιτιχός, ὁ μὲν ἐμφυλίοις σφαγαῖς μανίᾳ 
τῶν ἀνθρώπων εἴς τὲ ἀλλήλους xci αὑτοὺς χρωμένων ἐπιϑυμίᾳ 
τοῦ μὴ λείτεεσϑαι τῶν ἀντιχαϑεστηχότων. ὁ δὲ τῶν zoAcutom, λι- 
μός τὲ εἰς ὑστάτην ἀναχείμενος ἀναισχυντίαν, καὶ πόλεων ἁλώσεις 

xai χατασχαφαί, μέχρι δὴ xci τὸ ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ ἐνείματο :ευρὶ 
τῶν ττολεμίων ἥδε ἡ στάσις. οὕτως ἄρα ἡ τῶν ττατρίων χαίνισις 
xai μεταβολὴ μεγάλας ἔχει δοττὰς τοῦ ἀπολουμένου τοῖς συνελϑοῦ- 

σιν, εἴ γε xoi Ἰούδας xai Σάδδωχος τετάρτην φιλοσοφίαν ἐπείσα- 
χτον ἡμῖν ἐγείραντες xal ταύτης ἐραστῶν εὐτιορηϑέντες χερός τὲ 
τὸ πιαρὸν ϑορύβων τὴν ττολιτείαν ἑἐνέσυλησαν xai τῶν αὖϑις xaxov 

χατειληφότων ῥίζας ἐφυτεύσαντο τῷ ἀσυνήϑει τερότερον φιλοσο- 
φίας τοιᾶσδε" περὶ ἧς ὀλίγα βούλομαι διελϑεῖν, ἄλλως τε ἐπεὶ χαὶ 
τῷ xor αὐτῶν σπουδασϑέντι τοῖς νεωτέροις ὃ φϑόρος τοῖς spa- 
γμασι συνέτυχε. 

$ 9 — bell. Iud. II 118. 

AMWELat Zonaras 1 p. 474 Exc Peiresc. 
1 ἐρασταὶ A! ἐργασταὶ ex corr. A ἐργάται MWExc £&aq - ὥνται ἃ 

ἐξαφίονται Exc πόνου] Hudson φόνου codd. Exc 2 xol] i. marg. 1111 
Lat 3 Ἐπρούχοπτεν — τολμήματος] im magnum melum seditio illorum et 
audacia prorumpebat Lat μέγα ἡ] E μεγάλη codd. Exe ἐπιβολὴ] ed. pr. 
Exe ἐπιβουλὴ codd. ἐπιβουλὴ E 4 c£] δὲ MWE δ᾽ Exc, 5 Ἐτὸ] μὲν τὸ 
Exc οὐχ oiov) οὐ - - χ᾽ ὧν (corr. ex οὐχ -- ov) A οὐχ οἵων Bekker 6θ τὸ] 
to A! τε MWExe τε οὐχ Hudson ἀποστερήσεσι Bekker 7 vs] δὲ 
MWExc διαφϑορᾶσ E διαφοραῖσ Exc 8 δόξη E Ἐδοξα μὲν om. Exc 

Ἐῤρϑωμένου M ὀρϑομένου 10 δι᾿ αὐτὰς om. E 11 αὑτοὺς] αὐτῶν 
MWExc ἐπιδημία Exc 12 ἀντιχαϑεστηχότων] τιχαϑεστηχότων Exc 
14 χατασχαφαὶ EExc χατασχαφὰσ AM χατασφαγὰσ W πυρὶ, L8. À 

15 *z] τὰσ MWExc καίνισις! E χένωσισ, i. marg. yo χκοίνωσισ ἃ ztvootu 
MWEXxc nouitas Lat 16 Ἐμεταβολὰσ MWExc Ἐμεγάλας om. Exc 
Ἐ ῥοπὰς] χείρονασ MWExc ἀπολομένου ΔῈ 11 σάδδο. xoc ἃ σάδδουκοσ 
MWEExe saddocus Lat 18 Ἐἐγείροντεσ Exc Ἐεὐπορηϑέντεσ, v ex v corr. A 
εὐποριϑέντεσ Exc 19 *zegov W πολιτίαν W —21 διελϑεῖν] fin. Exc 
ἄλλως — 23 συνέτυχε om. ELat 23 συνέτυχε] συνευτυχεῖ M. ovvevtvze: W 

-i 

9 

10 
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2. Ἰουδαίοις φιλοσοφίαι τρεῖς ἦσαν ix τοῦ z&vv ἀρχαίου τῶν 
πατρίων, 1j vt τῶν Ἐσσηνῶν xoi v, τῶν Σαδδουχαίων, τρίτην δὲ 
ἐφιλοσόφουν οἱ Φαρισαῖοι λεγόμενοι. καὶ τυγχάνξι μέντοι περὶ 
αὐτῶν ἡμῖν εἰρημένα ἐν τῇ δευτέρᾳ βίβλῳ τοῦ ᾿Ιουδαϊχοῦ πολέμου, 
μνησϑήσομαι δ᾽ ὅμως xol νῦν αὐτῶν ἐπ᾽ ὀλίγον. 

8. Οἵ τε γὰρ Φαρισαῖοι τὴν δίαιταν ἐξευτελίζουσιν οὐδὲν ἐς 
τὸ μαλαχώτερον ἐνδιδόντες, ὧν τὲ ὃ λόγος χρίνας παρέδωχεν ἀγα- 
ϑῶν ἕπονται τῇ ἡγεμονίᾳ περιμάχητον ἡγούμενοι τὴν φυλακὴν ὧν 
ὑπεαγορεύειν ἠἡϑέλησεν. τιμῆς γε τοῖς ἡλικίᾳ προήχουσιν παραχω- . 

- 3 3 2 21 3 ῬῊΞ - 3 , - ς , 3 

ροῦσιν οὐδ᾽ ἐπ ἀντιλέξει τῶν εἰσηγηϑέντων ταῦτα οἱ ϑράσει émat- 
, , , , , 2 - 3 - 

ρόμενοι. πράσσεσϑαί τε εἱμαρμένῃ τὰ πάντα ἀξιοῦντες οὐδὲ τοῦ 
, , - 3 3 - ς - 3 - - 

ἀνϑρωττιείου τὸ βουλόμενον τῆς ἐπε αὑτοῖς ὁρμῆς ἀφαιροῦνται δοχῆ- 
σαν τῷ ϑεῷ χρίσιν γενέσϑαι καὶ τῷ ἐχείνης βουλευτηρίῳ χαὶ τῶν 
2 , - ^7 zm JN - , 

ἀνθρώπων τῷ ἐϑελήσαντι πιροσχωρεῖν uev. ἀρετῆς ἢ xaxíacg. ἀϑά- 
, ' B e ; 2 - 5 

γατόν τε ἰσχὺν ταῖς ψυχαῖς πίστις αὐτοῖς εἶναι xal ὑπὸ χϑονὸς. 
δικαιώσεις τε xol τιμὰς οἷς ἀρετῆς ἢ χαχίας ἐπιτήδευσις ἐν τῷ 

βίῳ γέγονεν, xol ταῖς μὲν εἱργμὸν ἀίδιον προτίϑεσϑαι, ταῖς δὲ 
ῥᾳστώνην τοῦ ἀναβιοῦν. χαὶ δι᾿ αὐτὰ τοῖς τε δήμοις πειϑανώτατοι 
τυγχάνουσιν xai ὅττόσα Otia εὐχῶν τε ἔχεται xol ἱερῶν σεοιήσεως 
ἐξηγήσει τῇ ἐκείνων τυγχάνουσιν τερασσόμενα. εἰς τοσόνδε ἀρετῆς 
αὐτοῖς αἱ στόλεις ἐμαρτύρησαν ἐπιτηδεύσει τοῦ ἐπὶ πᾶσι χρείσσο- 
γος ἔν τε τῇ διαίτῃ τοῦ βίου χαὶ λόγοις. 

4. Σαδδουχαίοις δὲ τὰς ψυχὰς ὃ λόγος συναφανίζει τοῖς σώ- 

8 11 — bell. Iud. II 119: $ 12 — bell. Iud. II 162. 

AMWELatZonaras I p. 414. 
2 *j (post z«l) om. ἃ ὃ *4syou£voi v ex v corr. À * μέντοι μέν 

τι Bekker μὲν coni. 4 ἡμῖν om. M 5 Ἐδὲ MW 6 Ἐεὶσ MW 
8 Ἐπεριμάχητον — 9 ἠϑέλησεν] praepositis nullo modo reluctantur Lat * ov] 
ἣν MW 9 ἀπαγορεύειν E προαγορεύειν ed. pr.  *ys) τε coni. ἔἜτῆσ W 
ἡλικίασ MWE 10 "οὐδ᾽ οὐδὲν MW Ἐρύδ᾽ --- ἐπαιρόμενοι ita ut nec con- 
trarium. quiddam aliquando. respondeant Lat ταῦτα οἱ om. spatio uacuo 
relicto E ot] om. ed. pr. ἢ coni. 12 Ἐτῆσ, ἢ ex corr. M τοῖσ AW 
ἐπ᾽ αὐτοῖς! E ἀπ᾿ αὐτῆσ codd. —*óoxzjcav — 13 ysvéo9«] iudicium dei futu- 
rum esse sentiunt Lat 18 zoícw] κρᾶσιν MWE ἐτῶν ἃ Ἐβουλευτηρίων 
A 14 τῶ ϑελήσαντι MW τὸ ἐϑελῆσαν E τῷ ϑελήσοντι coni. μετὰ MWE 

15 Ἐπίστεισ  ὑποχϑονίουσ Ὲ 16*oic] αἷς Bekker 11 *eigyuó», 
ἵργμ i.ras. Ν ̓  σπροτίϑεσϑαι! Ernesti προστίϑεσϑαι codd. E 18 Ἐπιϑανό- 
τατοι ΜῪ 19 Ἐἔχεται] ἕπεται ΜΙ 20 "ἐξηγήσει --- πρασσόμενα) eapo- 
sitionibus suis facienda esse praedicat Lat Ἐτυγχάνουσι») τυγχάνει coni. 

nisi altius haeret uitium ἐσ E ἀρετὴν E 

10 

Miei mete teet - | 
] 

20 

— 
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μασι, φυλαχῇ δὲ οὐδαμῶς τινων μεταποίησις αὐτοῖς ἢ τῶν νόμων" 
χειρὸς γὰρ τοὺς διδασχάλους σοφίας, ἣν μετίασιν, ἀμφιλογεῖν ἀρε- 
τὴν ἀριϑμοῦσιν. εἰς ὀλίγους δὲ ἄνδρας οὗτος ὃ λόγος ἀφέχετο, VT 
τοὺς μέντοι τιρώτους τοῖς ἀξιώμασι, τιράσσεταί τὲ ἀτι᾿ αὐτῶν οὐ- 

ὅ δὲν ὡς εἰχιεῖν" διιότε yàg iw ἀρχὰς τιαρέλϑοιεν, ἀχουσίως μὲν xal 
xav' ἀνάγκας, πιροσχωροῦσι δ᾽ οὖν οἷς ὃ Φαρισαῖος λέγει διὰ τὸ 
μὴ ἄλλως ἀνεχτοὺς γενέσθαι τοῖς τιλήϑεσιν. 

ὅ. Ἐσσηνοῖς δὲ ἐπὶ μὲν ϑεῷ καταλείγεειν φιλεῖ τὰ πιάντα ὁ λό- 18 
γος, ἀϑανατίζουσιν δὲ τὰς ψυχὰς ττεριμάχητον ἡγούμενοι τοῦ δικαίου 

10 τὴν πιρόσοδον. εἰς δὲ τὸ ἱερὸν ἀναϑήματα στέλλοντες ϑυσίας ἔτει- 19 
τελοῦσιν διαφορύτητι ἁγνειῶν, ἃς νομίζοιεν, καὶ δι᾿ αὐτὸ εἰργό- 
μεέγοι τοῦ χοινοῦ τεμενίσματος ἐφ᾽ αὑτῶν τὰς ϑυσίας ἐτιιτελοῦσιν. 

βέλτιστοι δὲ ἄλλως [ἄνδρες] τὸν τρότιον xoi τὸ za» στονεῖν ἐπεὶ 
γεωργίᾳ τετραμμένοι. ἄξιον δ᾽ αὐτῶν Savuácat zac σπιάντας 20 

15 τοὺς ἀρετῆς μετατιοιουμένους τόδε διὰ τὸ μηδαμῶς ὑπάρξαν Ἕλλή- 
γων ἢ βαρβάρων τισίν, ἀλλὰ μηδ᾽ εἰς ὀλίγον, ἐκείνοις ἐχ σεαλαιοῦ 
συνελϑὸν ἐν τῷ ἐπιτηδεύεσϑαι μὴ κεχωλῦσϑαι" τὰ χρήματά τε 
χοινά ἔστιν αὐτοῖς, ἀτιολαύει δὲ οὐδὲν ὃ πελούσιος τῶν οἰχείων μει- 

ζόνως ἢ ὃ μηδ᾽ ὅδτιοῦν χεχτημένος" xai τάδε τεράσσουσιν ἄνδρες ὑττὲρ 
0 τετραχισχίλιοι τὸν ἀριϑμὸν ὄντες. xol οὔτε γαμετὰς εἰσάγονται 21 

οὔτε δούλων ἐπιτηδεύουσιν χτῆσιν, τὸ μὲν εἰς ἀδιχίαν φέρειν ὕττει- 
ληφότες, τὸ δὲ στάσεως ἐνδιδόναι ποίησιν, αὐτοὶ δ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτῶν 
ζῶντες διαχονίᾳ τῇ ἐπ ἀλλήλοις ἐπιχρῶνται. ἀποδέχτας δὲ τῶν 22 

$ 16 — bell. Iud. II 104: ὃ 18 — bell. Iud. II 120 sqq. 

AMWELatZonaras I p. 455. 
- 1 *gvÀazo ed. pr. Ἐφυλαχῇ — νόμων] nullas uero alias obseruationes 

praeter legem custodiunt Lat Ἐοὐδαμῶν MW τινων οπι. E — *uscazouj- 
σεισ MW ἢ) ἡ MWE 3 Ἐδὲ] τὲ MW 4 ἕπράσσεται — 1 πλήϑεσιν om. 
Lat τε] γε α *am αὐτῶν] ὑπ᾽ αὐτῶν Ernesti ἐπ᾿ αὐτῷ coni. 6 *zer& 
A 1  άλλως ἀνεχτοὺς] ἂν ἄλλωσ εχτοὺσ, i marg. yo ἀνεχτοὺσ A. 8 χατα- 

λιπεῖν MWE 10 *eic — ἐπιτελοῦσιν] in templo autem anathemata prohibent, 

sacrificia uel hostias cum populo non celebrant Lat ἀναϑήματαϊ] ἀναϑήματά 

τε MW ἐπιτελοῦσιν] ovx ἐπιτελοῦσι ELat 11 δι᾽ αὐτὸ] διὰ τοῦτο E 
Ἐεϊργόμενοι A! — 12 Ἐχοινοῦ, i. marg. yg τοῦ καινοῦαΑα ἐφ] E ἀφ᾽ AMW 

ἑαυτῶν E 18 δὲ] τε E — *&vógeg om. MLat 14 δὲ MWE 1ὅ τόδε 
διὰ τὸ] τὸ δίχαιον MWE yo τὸ δίκαιον μηδαμῶσ i. marg. A 10 Ἐάλλὰ — 
17 Ἐχεχωλῦσϑαι om. Lat ἔμηδὲ MW 11 συνελϑὼν E — *év τῷ fort. spuria 
18 ἐστιν αὐτοῖς! αὐτοῖσ ἐστὶν MW αὐτοῖσ εἶναι E Ἐάπολαύοι W δὲ] τε 
coni. 20 "εἰσάγοντε W — 21 Ἐχτῆσιν, vi.ras. ἃ 22 δὲ MW 28 διακονίᾳ] 
E ἐπὲ διακονία codd. ἐπιδιακονίᾳ coni. ἀλλήλουσ E ἀποχρῶνται coni. 
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χπροσόδων χειροτονοῦντες xal ὅπόσα ἡ γῆ φέροι ἄνδρας ἀγαϑούς, 
ἱερεῖς δὲ ἐπὶ ποιήσει σίτου v& xal βρωμάτων. ζῶσι δὲ οὐδὲν πα- 
ρηλλαγμένως, ἀλλ᾽ ὅτι μάλιστα ἐμφέροντες “]αχῶν τοῖς τιλείστοις 

λεγομένοις. 

6. Τῇ δὲ τετάρτῃ τῶν φιλοσοφιῶν ὃ Γαλιλαῖος ᾿Ιούδας ἧγε- 
uov χατέστη, τὰ uiv λοιττὰ ττάντα γνώμῃ τῶν Φαρισαίων ὅμολο- 
γούσῃ, δυσνίχητος δὲ τοῦ ἐλευϑέρου ἔρως ἐστὶν αὐτοῖς μόνον ἣγε- 
μόνα xal δεσπότην τὸν ϑεὸν ὑπειληφόσιν. ϑανάτων vc ἰδέας ozo- 
μένειν “ταρηλλαγμένας ἐν ὀλίγῳ τίϑενται xci συγγενῶν τιμωρίας 
χαὶ φίλων ὑπὲρ τοῦ μηδένα ἄνϑρωπον προσαγορεύειν δεσπότην. 
ἑωραχόσιν δὲ τοῖς πολλοῖς τὸ ἀμετάλλαχτον αὐτῶν τῆς ἐπὶ τοιού- 
τοις ὑποστάσεως περαιτέρω διελϑεῖν ππαρέλιττον" οὐ γὰρ δέδοικα 
μὴ εἰς ἀπιστίαν ὑπτοληφϑῇ τι τῶν λεγομένων ἐπ αὐτοῖς, τοὐναν- 
τίον δὲ μὴ ἐλασσόνως τοῦ ἐχείνων χαταφρονήματος δεχομένου τὴν 
ταλαιπωρίαν τῆς ἀλγηδόνος ὃ λόγος ἀφηγῆται. ἀνοίᾳ τὲ τῇ ἐντεῦ- 
Sev ἤρξατο νοσεῖν τὸ ἔϑνος Γεσσίου Φλώρου, ὃς ἡγεμὼν ἣν, τῇ 
ἐξουσίᾳφς. τοῦ ὑβρίζειν ἀπονοήσαντος αὐτοὺς ἀποστῆναι Ῥωμαίων. 
χαὶ φιλοσοφεῖται μὲν Ἰουδαίοις τοσάδε. 

IL 1. Κυρίνιος δὲ τὰ ᾿ρχελάου χρήματα ἀποδόμενος ἤδη καὶ 
τῶν ἀποτιμήσεων τιέρας ἐχουσῶν, ci ἐγένοντο τριαχοστῷ xoi ἑβδόμῳ 
ἔτει μετὰ τὴν ᾿ντωνίου ἐν ᾿ΑἸχτίῳ ἧτταν ὑττὸ Καίσαρος. ᾿Ιωάζαρον 
τὸν ἀρχιερέα χαταστασιασϑέντα ὑπὸ τῆς τιληϑύος ἀφελόμενος τὸ 
ἀξίωμα τῆς τιμῆς νανον τὸν Σεϑὶ χαϑίσταται ἀρχιερέα. Ἡρώ- 

$ 23 — cf. bell. Iud. II 151 sqq. 

AMWELat Zonaras I p. 416. 
1 ἄνδρας — 4 λεγομένοις] sacerdotes autem. optimos uiros eligunt, cibus 

illis simplex est, habitus insumptuosus et mundus Lat 2 δὲ eni] E διὰ MW 

τε διὰ À litt. τε διὰ x i. ras. angustius m. 2A — zoujos E ποίησιν codd. 
"re erasum A — προχειρίζονται post βρωμάτων add, E Ο(ἔἘπαρηλαγμένωσ W 

3 ἐμφέροντες] ἐμφερῶσ E ἐμφερεῖς ὄντες Bekker ἘΖακχῶν) i marg. 
οὕτωσ εὗρον zal ἐν ἄλλοισ m. 1 À Ἐπλείστοις) χτίσταις Ortelius ex Stra- 

bone VII 296, inde πολισταῖς Scaliger; etiam de pi/leatis cogitari potest Iordanis 

Get. ἃ 40 5 Ἐφιλοσόφων MW — 6 ἦσ οἱ τρόφιμοι ante τὰ add. E ὁμολο- 
γούσῃ] coni. ὁμολογοῦσι codd. E Τἠ δυσνίχητος! Bekker δυσχίνητοσ codd. E 
inmobilem inmutabilemque Lat Ἐδὲ] τε MW 8 .ὑπειληφώσιν A! ὑπειλή- 
φασι ΜᾺ 11 *zzc) τοῖσ M ἐπὶ] Ernesti ὑπὸ codd. E 12 ὑποστάσεωςϊ 

ἐγστάσεωσ E Ἐπαρέλιπον, o ex ε corr. A 18 Ἐὑποληφϑῆ, ἡ l. ras. A 
Ἐξπὴ ὑπ᾿ MW 14 bom. E Ἐἐλαάσσονοσ MW δέχεσϑαι E — 16 γεστίου, 
i marg. yo γεσσίου A τῇ om. MWE 19 χυρήνιοσ codd. E cyrineus cod. 
ALat 21 *2»] ἐπ᾿ coni.  *iozarum Lat 23 *róv Xe91 om. Lat — * Xe9i] 

σὶσ MW ot9 ed. pr. χαϑίσταται ἱστᾷ MW χαϑιστᾷ E i. marg. 1 Lat 
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δης δὲ xal DíAuvztog τετραρχίαν ἑκάτερος τὴν ἑαυτοῦ τεαρειληφύτες 
χαϑίσταντο. xai Ἡρώδης Σέπφωριν τειχίσας τιρόσχημα τοῦ D'aAt- 

» , } ^ } ;X - , 

λαίου παντὸς ἠγόρευεν αὐτὴν «Τὐτοχρατορίδα᾽" ΠΒηϑαραμφϑὰ δέ, 
, 3 * , , ^ ^ } ΄ῳ 3 ^ - ) 

γόλις χαὶ αὐτὴ τυγχάνει, τείχει τιεριλαβὼν Ἰουλιάδα ἀττὸ τοῦ av- 

τοχράτορος τροσαγορεύει τῆς γυναιχός. (Φίλιστος δὲ Πανεάδα τὴν 
ΑΞ ὟἾ "3 , , ) , » , 

γερὸς ταῖς τιηγαῖς τοῦ Ιορδάνου χατασχευάσας ὀνομάζει Καισάρειαν, 
, " € eX ^ 4) - F^ ἢ Y 13 ᾿ 

χώμην δὲ Βηϑσαϊδὰ τιρὸς λίμνῃ τί, Γεννησαρίτιδι τεύλεως τεαρα- 
3 4 í!; , ^ - f^^ d , ) ^2 

σχὼν ἀξίωμα πλήϑει Tc οἰχητόρων zai τῇ ἄλλῃ δυνάμει ᾿Ιουλίᾳ 
ϑυγατρὶ τῇ Καίσαρος ὁμώνυμον ἐχάλεσεν. /j eus vi / 

, . ^ ) e , d^; «5 » r , 

2. Κωπωνίου 0à τὴν Ιουδαίαν διέποντος. ov ἔφην Kvguwíq 
- ^ , - te. f - - 2 

συνεχητεμφϑῆναι. τάδε πράσσεται. τῶν αζύμων τῆς ἑορτῆς ἀγο- 
μένης, ἣν πάσχα χαλοῦμεν, £x μέσης νυχτὸς ἐν ἔϑει τοῖς ἱερεῦσιν 
. J , - - ' » € , 5 4 ^ 

ἣν ἀνοιγνύναι τοῦ ἱεροῦ τοὺς τιυλῶνας. καὶ τότε οὖν ἐπεὶ τὸ 

γεριῶτον γίνεται ἡ ΕΣ ΜΝ Bodoto δ ; LA τόσο οι, ἡ ἄγοιξις αἰτῶν. GvOoeg Φαμαρεῖται χρυφὰ εἰς 
, , VEA , 2 “ - - 

Ἱεροσόλυμα ἐλϑόντες διάρριψμιν ἀνϑρωτιείων ὀστῶν ἐν ταῖς στοαῖς 
xal διὰ τιαντὸς τοῦ ἱεροῦ ἤρξαντο μὴ πρότερον ἐπὶ τοιούτοις vo- 

iv E- e 
, ^ ' ^ με ,"» 3 ^ c , ^ 

μίζοντες va ve ἀλλα διὰ φυλαχῆς μείζονος ἢγον τὸ ἱερόν. zat 
) ) ^ , x JO d . TJ M - 

Κωτιώνιος μετ᾽ ov zoÀo εἰς Ῥώμην ἐπαναχωρεῖ, διάδοχος Ó αὐτῷ 
- » - - 2 3d T ^ — ^ / 

τῆς ἀρχῆς τταραγίνεται Maoxoc -dufufovyog, ἐφ οὗ xai Σαλώμι 
ς 4/4 S Í e δ τ 

€ - , € , 32€ ἃ ^ - 2 , ^ 3 , , 

ἡ τοῦ βασιλέως Ἡρώδου ἀδελφὴὶ μεταστᾶσα lIovAíe μὲν Ιαμνειὰν 
^ ^ , - , 3 - z 

τὲ καταλείπει xol τὴν τοτιαρχίαν τιᾶσαν, τήν τ΄ ἕν τῷ ττεδίῳ Φα- 

AMWELat Zonaras I p. 410. 
1 Ἐξαυτοῦ! παρ᾽ αὐτοῦ MW 2 ἡρώδην E 3 ἠγόρευεν] ἦγεν AE, i. 

marg. yo ἠἡγόρευεν A ἤγαγεν MW appellat Lat αὐτὴν om. E αὐτοκρά- 
τορι. βηϑαραμφὰ E betharamtha Τὰ 4 *z0Zic] πόλισ οὖν MW πόλισ 
ἦν ed. pr. αὕτη MWE Ἐτυγχάνει om. ed. pr. περιβαλὼν E “Ἰουλιάδα 
iuliam Lat — 5 *&yogsós: MW ἕπαναιάδα A! M paniedam Lat τῳ βηϑ- 
σαϊδὰν W bethsaidam Lat *vcj] δὲ τῇ MW γενησαρίτιδι ME genesar 
Lat 8 ἰουλίαν AE 10 i. marg. VII Lat κοπωνίου E zvpnvio 
codd. E cyrineo cod. ALat 11 τῆσ ante *vov suppl. m. 1 A * zc] ras. 
2—3 litt. A 15 διάρριψιν — 11 ἱερόν) et per templi cunctas porticus et per 

totum phanum ossa iaciunt mortuorum; et ea illo coepit in templo custodia 
maior sacerdotibus exerceri Lat ὀστῶν — 10 καὶ 1. ras. angustiore m. 2 A 

στοαῖς! στοαῖσ ποιοῦνται AE 16 Ἐχαὶ διὰ] διὸ καὶ Hudson Ἐπάντας 
Hudson εἴρξαντο Hudson εἴρξαν Bekker ἤρξαντο — [1 ἱερόν om. lacuna 
ca. 40 litt. relicta E 17 μειζόνωσ A*MW 18 χοπώνιοσ E ἐπανεχώ- 
ρει Α ὑπαναχωρεῖ WE δὲ MWE 19 ᾿Ἀμβιβουχος] ἀμβιβοῦχοσ MW Zon 
ἀμβιβοοῦχοσ E (cod. Laur., om. Lat, ᾿Αμβιούιος Casaubonus ad Baron. p. 
205, 1 ᾿Αμβίβουλος coni. i. marg. V/1/ Lat 20 ἡ om. MWE */ovici, 
αι ex αν corr. A. icjouitv WE et ut uid. A! 21 τ τε MWE et ex corr. 
A  XP*qgaoonuóc W 

Iosephus IV. 10 

29 

31 
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σαηλίδα καὶ ᾿4ρχελαΐδα, ἔνϑα φοινίκων iiam, φύτευσις χαὶ καρ- 
zt0g αὐτῶν ἄριστος. διαδέχεται δὲ xal τοῦτον "Avvwoc Ῥοῦφος, ἐφ᾽ 

οὗ δὴ xai τελευτᾷ Καῖσαρ, δεύτερος μὲν Ῥωμαίων αὐτοχράτωρ 
γενόμενος ἑπτὰ δὲ καὶ πτεντήκοντα τῆς ἀρχῆς ἔτη, πρὸς οἷς μῆνες 
ἕξ ἡμέραι δυοῖν πιλείονες, τούτου δὲ αὐτῷ τοῦ χρόνου δεχατέσσαρα 
ἔτη συνῆρξεν ᾿Αντώνιος, βιώσας ἔτη ἑβδομηκονταεπτά. διαδέχε- 
ται δὲ τῷ Καίσαρι τὴν ἡγεμονίαν Τιβέριος Νέρων γυναικὸς αὐτοῦ 

Ἰουλίας υἱὸς ὦν, τρίτος ἤδη οὗτος αὐτοχράτωρ, χαὶ πεμτιτὸς Um. 
αὐτοῦ παρῆν ἸΙουδαίοις ἔπαρχος διάδοχος ᾿Αννίῳ Ῥούφῳ Οὐαλέριος 

I: Qavoc" ὃς παύσας ἱερᾶσϑαι Ἄνανον ἸΙσμάηλον ἀρχιερέα ἀττοφαΐίνει 

τὸν τοῦ Φαβί, καὶ τοῦτον δὲ μετ᾽ οὐ ττολὺ μεταστήσας Ἐλεάζαρον 

τὸν ᾿Ανάνου τοῦ ἀρχιερέως υἱὸν ἀποδείχνυσιν ἀρχιερέα. ἐνιαυτοῦ 
δὲ διαγενομένου χαὶ τόνδε παύσας Σίμωνι τῷ Καμίϑου τὴν ἀρχεε- 
ρωσύνην παραδίδωσιν. οὐ τελείων δὲ xol τῶδὲ ἐνιαυτοῦ τὴν τιμὴν 
ἔχοντι διεγένετο χρόνος, zal ώσητιος ὃ καὶ Καϊάφας διάδοχος ἣν 

αὐτῷ. καὶ Γρᾶτος μὲν ταῦτα πράξας εἰς Ῥώμην ἐπανεχώρει ἕν- 
δεχα ἔτη διατρίψας ἐν ᾿Ιουδαίᾳ, Πόντιος δὲ Πιλᾶτος διάδοχος 

αὐτῷ ἧχεν. 
8. Ἡρώδης δὲ ὃ τετράρχης, ἐπὶ μέγα γὰρ ἦν τῷ Τιβερίῳ 

φιλίας προελθών, οἰχοδομεῖται πόλιν ἐπώνυμον αὐτῷ Τιβεριάδα 
τοῖς χρατίστοις ἐπιχτίσας αὐτὴν τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ λίμνῃ τῇ Γεν- 

Panis τευμα τε οὐχ ἄπωϑέν ἐστιν ἐν χώμῇ, ᾿4μμαϑοὺς ὄνομα 

$3 — bell Iud. II uid 3 36 ΞΞΞ bell. Tud. HU 108. 

AMWELatZonaras Lp. 411 Eusebius ὙΠ E 19sq. dem. euang. VIII 2. 100. 
2 $8 32—36 usus est usn hist. eccl. I 9. 2 δὲ om. E τοῦτο 

E ἀννῖνοσ E 4 δὲ] δ᾽ αὐτῶ E *oig i. ras. A 5 ἡμέραιν E 
*óvev M  ἕἔτούτου, ov i. ras. A τούτων MW αὐτῶι, vi. ras. A. δεχα- 
τέσσαρα] τεσσαρεσκαίδεκα MWE 6 ἔτη ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα MWE 
7 γυναικὸς] τῆσ γυναικὸσ MWE 8 οὗτοσ ἤδη tr. MWE *zéuntoo M 
quintus Lat 9 ἀννίου óovgov MW ἀννίνου ῥδούφου E οὐαλέριος — 16 
αὐτῷ habet Euseb. hist. et dem. οὐαλλέριοσ ME et Eusebii praep. codd. 
plurimi ^ 10 *0g] om. Euseb. hist. ρωμαίων στρατηγὸς Eus. dem. Ἐπαύ- 
σας ἀρχιερᾶσϑαι Eus. dem. *'"Avavor] annan Lat (cod. A) Ἄνναν Zon Ἂν- 
vavov Eusebii hist. codd. plerique 11 τὸν om. E Φαβῆ EEus. hist. 
quel A φαβῆ M iabi Lat Φήβα Eus. dem. δὲ om. Eus. dem. 12 τὸν] 
τοῦ E *'Av&rov] annae Lat Ἄννα Zon Avrcvov Eusebii hist. codd. pleri- 
que τοῦ Av&vov Eus. dem. 13 * K«uí9ov] K«9í(uov Eus. dem. 14. πλείων] 
E πλέον codd. Eus. Ἐδὲ om. MW ἔτὴν om. M 15 x«l Καϊάφας] Eus. 
χαϊάφασ codd. ELat 16 ἐπαναχωρεῖ MW ἀπαναχωρεῖ E 20 προελϑὼν) 
E προσελϑὼν codd. perueniens Lat 21 γενησαρίτιδι ME genesar Lat 
τε] δὲ MW. 22 ἄποϑεν E et ex corr. ἃ doro] Εἰ ἔνεστιν οοδἃ. "Auga- 
9ovc] ἀμμαοῦσ W ἀμαϑοῦσ E amathus Lat 
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αὐτῇ. σύγχλυδες δὲ ᾧκισαν, οὐχ ὀλίγον δὲ xal τὸ Γαλιλαῖον ἣν, 
xal ὕσοι μὲν ἐχ τῆς oz αὐτῷ γῆς ἀναγχαστοὶ χαὶ τιρὸς βίαν εἰς 
τὴν κατοικίαν ἀγόμενοι, τινὲς δὲ χαὶ τῶν ἐν τέλει. ἐδέξατο δὲ 

αὐτοῖς συνοίκους καὶ τοὺς τεανταχόϑεν ἐπεισυναγομένους ἄνδρας ἀτιό- 
ρους, ἔστι δ᾽ οὺς μηδὲ σαφῶς ἐλευϑέρους, τιολλά τε αὐτοὺς xar 
πολλοῖς ἡλευϑέρωσεν χαὶ εὐηργέτησεν ἀνάγχασμα τοῦ μὴ ἀπτολεί- 
Wet τὴν ztólav ἐπιϑείς, χκατασχευαῖς τὲ οἰχήσεων τέλεσι τοῖς αὐὖ- 
τοῦ χαὶ γῆς ἐπιδόσει, εἰδὼς παράνομον τὸν οἰχισμὸν ὄντα zal ἀτιὸ 
τοῦ Ἰουδαίοις πατρίου διὰ τὸ ἐπὶ μνήμασιν, ἃ πολλὰ τῇδε ἦν, 
ἀνῃρημένοις τὴν ἵδρυσιν τῇ Τιβεριάδι γενέσθαι" μιαροὺς δὲ ἐτεὶ 
ἑγιτὰ ἡμέρας εἶναι τοὺς οἰχήτορας ἀγορεύει ἡμῖν τὸ νόμιμον. 

4. Τελευτῷ δὲ xal Φραάτης ὃ Παρϑυαίων βασιλεὺς κατὰ τοῦ- 
τὸν τὸν χρόνον ἐπιβουλῆς αὐτῷ γενομένης ὑπὸ Φραατάχου τοῦ 
υἱέος χατὰ τοιαύτην αἰτίαν. Φραάτης παίδων αὐτῷ γενομένων 
γνησίων ᾿Ιταλιχῆς παιδίσχης * ὄνομα αὐτῇ Θεσμοῦσα. ταύτῃ ὑττὸ 
᾿Ιουλίου Καίσαρος μετ᾽ ἄλλων δωρεῶν ἀτιεσταλμένῃ τὸ μὲν τιρῶτον 
γαλλαχίδιε ἐχρῆτο, κατα:ελαγεὶς δὲ τῷ πολλῷ τῆς εὐμορφίας τεροῖ- 

ὄντος τοῦ χρόνου xal παιδὸς αὐτῇ τοῦ Φραατάχου γενομένου γα- 
μετήν ve τὴν ἄνϑρωπον ἀποφαίνεται xal τιμίαν ἦγεν. ἐπὶ πᾶσιν 
οἷς εἴποι πιϑανὴ τῷ βασιλεῖ γεγονυῖα x«i οεεύδουσα τῷ παιδὶ 
τῷ αὐτῆς γενέσϑαι τὴν Πάρϑων ἡγεμονίαν ἑώρα μὴ ἄλλως γενη- 
σομένην μὴ ἀπτοσχευῆς αὐτῇ μηχανηϑείσης τῶν γνησίων τοῦ Φρα- 
του παίδων. πείϑει οὖν αὐτὸν ἐχπτέμσεειν εἰς Ῥώμην ἐφ᾽ ὁμηρείᾳ 

AMWELat Zonaras I p. 477. 

l1 gua) coni. ὠχησαν codd. E, i. marg. (ad ὠχησαν Ὁ) ταύτην αὶ 2 Ἐδσοι 

οἱ coni. *ox] ἀπ᾿ MW Ἐπ᾿ αὐτῷ γῆς] (xeyoyno,l. marg. yo ὑπ᾽ αὐτῶ 
γῆσ A ἃ τὴν οπι. E 5 δὲ MWE μηδὲ] Bekker μήτε codd. E ^ *z«i 
ἐπὶ MW 6 *zo2A4ovo MW T τέλεσι τοῖς] Bekker τελείαισ τῆσ codd. ex 
(propriis) opibus Lat 8 ἐπιδόσει] Bekker ἀποδόσει codd. E 10 *z; om. 
MW 11 &yogsís] E ὧσ ἀγορεύει AW co ἀναγορεύει ΜἩ 13 Ἐφραατάκτου 
MW /ratre cod. A Lat 14 υἱέωσ MWE γνησίων γενομένων tr. MWE 
15 Ἰταλικῆς παιδίσκης! ἐταλικῆ παιδίσκη WE adsciuit sibi italici generis con- 

cubinam Lat, qui tamen hic non plura habuisse uid., nam infra u. 17 uertit 

ea, sicut dixi, pro concubina utebatur — *9zouovcc MW ϑεὰ Movo« Gutschmid 

ταύτῃ om. E 10 * Tovàtov] Σεβαστοῦ Bucherius τοῦ νέου Gutschmid 
17 παλαχῆ ἐχέχρητο E Ἐπροσιόντοσ Henn 18 *cov om. MW τοῦ 

Φραατάκου] ἐκ φραάτου ΒῈ φραατάχτου MW fraatre Lat 19 ἔῆγεν] ἤγεν. 
ἡ δὲ Dindorf πᾶσω] πᾶσι δ᾽ E 20 Ἐπιϑανῆ Α πιϑανὴν coni. Ἐγεγονυίαι, 
ε finale i. ras. A γεγονυῖαν coni — *zeb σπεύδουσα] itaque festinans Lat 5 καὶ 
σπεύδουσα Coni. τῷ — 21 αὐτῆς] τῶ αὐτῆσ παιδὲ MWE 21 μὴ] μὴ ἂν ἃ 
23 δὁμηρείᾳ) Gutschmid ὁμηρείαν codd. E 
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δὴ συστάντες ἀποχτείνουσιν. ὡς μὲν ἔνιοί φασιν, ἐν σπονδαῖς xoi 
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ἐπεβούλευε τῷ πατρὶ συμτιράξει τῆς μητρός. ἡ' δὴ xol συνιέναι 
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τοὺς γνησίους παῖδας. x«l οὗτοι μέν, ov yàg ἀντειττεῖν εὔτπτορον 
Φραάτῃ τοῖς Θεσμούσης ἐπιτάγμασιν, ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἐξεττέμττοντο. 

΄ ᾿ ΄ 3 ^ Ξ , , ' € - 

Φραατάχης δὲ μόνος ἐτεὶ τοῖς πράγμασι τρεφόμενος δεινὸν ἡγεῖτο 
zai Cue χρόνιον τοῦ ττατρὸς διδόντος τὴν ἀρχὴν λαμβάνειν, ὥστε 

λόγος εἶχεν αὐτόν. xal δι᾽ ἀμφότερα μισηϑεὶς οὐδὲν ἡσσόνως τῆς 
πατροχτονίας τὸ μῦσος τοῦ μητρὸς ἔρωτος τιϑεμένων τῶν ὑπηκόων, 
στάσει περιελαϑεὶς σιρότερον ἢ φῦναι μέγας ἐξέπεσε τῶν aQay- 
μάτων xci οὕτως ϑνήσχει. συμφρονήσαντες δὲ oi γενναιότατοι 
Πάρϑων, ὡς ἀβασιλεύτοις μὲν ἀμήχανον πολιτεύεσθαι, oi δὲ τοῦ 
βασιλεύοντος ἐχ τοῦ γένους vOv «ρσακιδῶν, οὐ γὰρ ἑτέροις ἄρχειν 
γόμιμον, ἀττέχρη δὲ ττολλάχις xol μέχρι νῦν περιυβρίσϑαι τὴν βα- 
σιλείαν ἔχ τε γάμων τῆς Ἰταλικῆς σαλλαχίδος καὶ γενέσεων. Ὀρώ- 
δὴν ἐχάλουν πρεσβεύσαντες εἰς δάν, ἄλλως μὲν ἐπίφϑονον. τῷ πλή- 
Set καὶ ὑπαίτιον χαϑ' ὑπερβολὰς ὠμότητος, zv γὰρ du σκαιὸς 

xal δυσδιάϑετος εἰς ὀργήν, ἕνα δὲ τῶν ix τοῦ γένους. τοῦτον μὲν 

τραττέζαις, μαχαιροφορεῖν γὰρ ἔϑος ἅπασιν, ὡς δ᾽ ὃ πλείων χατέ- 

χει λόγος, εἰς ϑήραν προαγαγόντες. πρεσβεύσαντες δὲ εἰς Ρώμην 
ἡτοῦντο βασιλέα τῶν ὅμηρευόντων, καὶ zéuzevat Βονώνης τεροχρι- 
Sec τῶν ἀδελφῶν" ἐδόκει γὰρ χωρεῖν τὴν τύχην, ἣν αὐτῷ δύο μέ- 
γισται τῶν ὑπτὸ τὸν ἥλιον ἡγεμονίαι προσέφερον. ἰδία xai ἀλλο- 

AMWELat 
2 go«ctgyy MW — 3 ᾿Φραατάκης! fraates Lat ὃ ἐπεβούλευσε E — *; δὴ] 

ἤδη αὶ Ἐσυνιέναι, i. marg. yo συνεῖναι αὶ 6 *20yoo, σ ex v corr. M λόγου 
W εἶχεν αὐτόν] om. MWE erebatur Lat — zocóvoc] ἧσσον oc codd. ἧσσον 
E 1 Ἐμίσοσ W coi) to MW τοῦ to E τὸν τῆς Bekker τοὺς Gutschmid 

Ἐξρωτα Bekker ἔρωτας Gutschmid — 8 *zsgisA2ao9sló ἐξέπιπτε MWE 
9 οὕτω MWE ante ἔϑνήσχει ras. 1 litt. M, post ϑνήσχει eras. ϑνήσχει W Ἔσυμ- 
φρονήσαν W 10 ot δὲ τοῦ βασιλεύοντος] δέοι δὲ βασιλεύοντος Gutschmid 

οἱ δὲ — 16 γένους] coeperunt inspicere, quisnam illis ex genere arsacidarum 
fieret ànperator ; nam aliunde fieri non licebat; unde quoque usque hodiernum 
diem pollutum dicunt et iniuriatum ex. semine mulieris italicae illud imperium. 
herodem itaque per legatos adsciscunt; sed postquam iste quoque suscepit im- 
perium, coepit inuidiosus esse multitudini atque suspectus propter inmensam 
crudelitatem ; erat quippe ira ferus et omnibus modis inmitis Lat, qui graeca 

paullo emendatiora habuisse uid; cf. Holwerda p. 137 tov om. ed. pr. 

βασιλεύοντες ed. pr. 13 ὀρώιδην, 0 i. ras. A δρώδην W ἡρώδην ELat 
14 εἰς δάν] qv (ἣν W) δ᾽ £v MW ἣν δ᾽ E ὄντα Dindorf εἰς “άας Gutschmid 

τῷ] παρὰ τῶ MWE 16 Ἐδυσδιάϑετος συνδιέϑετοσ MW 11 Ἐάποχτέννου- 
σιν MW 18 δὲ MW 19 προσάγοντεσα MW 20 βοώνησ Ὲ 21 μέγιστα MW 

22 ἡγεμονία MW ἴδια καὶ ἀλλότρια ἃ 
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τρία. ταχεῖα δ᾽ ἀνατρο τὴ τοὺς βαρβάρους ἵτεεισιν ἅτε χαὶ φύσει 
σφαλεροὺς ὄντας πρός τὲ τὴν ἀναξιογιάϑειαν, ἀνδραπόδῳ γὰρ 
ἀλλοτρίῳ ποιήσειν τὸ τιροστασσόμενον ἠξίουν, τὴν ὁμηρείαν ἀντὶ 

δουλείας ὀνομάζοντες, χαὶ τῆς ἐπικλήσεως τὴν ἀδοξίαν" οὐ γὰρ 

[2] πολέμου διχαίῳ δεδόσϑαι τὸν βασιλεύσοντα Πάρϑοις, ἀλλά, 
ὃ τῷ παντὶ χεῖρον, εἰρήνης ἵβρει. παραχρῆμα δ᾽ ἐχάλουν ᾿᾿ρτά- 
βανον Π]ηδίας βασιλεύοντα γένος ᾿Αρσακχίδην" πείϑεται δ᾽ ᾿ρτά- 
βανος καὶ μετὰ στρατιᾶς ἔπεισιν. ὑπαντιάζει δ᾽ αὐτῷ Βονώνης" 
xci τὸ μὲν τιρῶτον συμφρονήσαντος αὐτῷ τοῦ τιλήϑους τῶν Πάρ- 
ϑων τιαραταξάμενος νιχᾷ, xal φεύγει πρὸς τοὺς ὅρους τῆς Mr- 

δίας ᾿Ἰρτάβανος. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ συναγαγὼν συμβάλλει τε 
Βονώνῃ καὶ νιχᾷ. xal Βονώνης εἰς Σελεύχειαν ἀφιπηάζεται σὺν 

ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν. ᾿Αρτάβανος δὲ πολὺν τῇ τροττῇ φόνον 
ἐργασάμενος ónio ἐχτλήξεως τῶν βαρβάρων τιρὸς Κτησιφῶντα μετὰ 
τοῦ πλήϑους ἀναχωρεῖ. χαχεῖνος μὲν ἐβασίλευεν ἤδη Πάρϑοις, 
Βονώνης δ᾽ εἰς ᾿Αρμενίαν διατείχετει, xal xav. ἀρχὰς μὲν ἐφίετο 
τῆς χώρας χαὶ πρὸς Ῥωμαίους & τρέσβευεν. ὡς δ᾽ αὐτῷ Τιβέριος 
μὲν ἀτεεῖτεεν πρός τε τὴν ἀνανδρίαν xai τοῦ Πάρϑου τὰς ἀπειλάς, 
ἀνατιρεσβεύει γὰρ δὴ zóAeuov ἀνατεινόμενος, μηχανὴ δ᾽ ἤν ἑτέρας 

βασιλείας οὐδεμία, xal γὰρ οἱ ztgl Νιφάτην δυνατοὶ τῶν ᾿4ρμε- 
γίων ᾿Τρταβάνῳ προστίϑενται, πτταραδίδωσιν αὑτὸν Σιλανῷ τῷ τῆς 
Συρίας στρατηγῷ. κἀχεῖνος μὲν χατὰ αἰδῶ τῆς ἐν Ῥώμῃ κομιδῆς 
ἐν Συρίᾳ παρεφυλάσσετο" τὴν δὲ Moueviav Ὀρώδῃ δίδωσιν ᾿ρτά- 
Bavog ἑνὶ τῶν ἑαυτοῦ τεαίδων. 

AMWE Lat 
1 δὲ MWE σφαλεροὺσ φύσει tr. MWE 2 πρός τε — 4 ἀδοξίαν) 

mansuetudinem eius coeperunt contemnere indignos putantes, ut seruo subice- 
rentur alieno; nam obsidatum seruitutem esse definiebant Lat ἀξιοπάϑειαν 

E ἀνδραπόδων γὰρ ἀλλοτρίων codd. — 3 ποιήσειν] Εἰ ποιήσει codd. ποιῆ- 
σαι ed. pr. τὸ πραττόμενον E Ἑῆξίουν] ἀπηξίουν Cocceji οὐκ ἠξίουν 
Hudson 4 Ἐῤνομάζοντες] νομίζοντες Gutschmid ἀδοξίαν] ἀξίαν MW 
5 ἀν] νῦν Gutschmid, mihi spurium uid δικαίωι, oci. ras. A. 6 ὅτωι ex 
ὃ τῶι COrr. À δὲ MWE 1 μηδείασ WE δὲ MWE 8 δὲ MWE 

αὐτῶι, ὥι Corr. uid. A αὐτὸν MWE βοώνησ MWE 9 Ἐσυμφρήσαντοσ 
M *roóv πάρϑωνΒ. Μ 10 NL zai] ἡττηϑεὶς ed. pr. * 0povc] montes Lat 

Ἐμηδείασ W 11 μετ᾽ ov πολὺ δὲ] καὶ μετ᾽ ov πολὺ MWE συναγαγὼν] 
congregans etiam ipse magnas turmas exercitus Lat συναγαγὼν στρατιὰν E 
τε] τῶ E 12 βοώνη MWE βοώνησ MWE 14 ὑπὲρ] ὑπ᾿ Ernesti 
15 ἐβασίλευσεν E πάρϑων E 16 βοώνησ MWE δὲ MWE 1717 δὲ 
MWE 19 Ἐάντιπρεσβεύει Gutschmid δὲ MWE ἑτέρα WE 20 Ἐν. ε- 
φάτην À νειειφάτην W 21 αὐτὸν ΝΕ 23 παρεφυλάττετο MWE 
Ἐδρώδη W herodi Lat 23 αὐτοῦ E 
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5. Ἐτελεύτησεν δὲ xci ὃ τῆς Κομμαγηνῆς βασιλεὺς ᾿Αντίοχος, 
διέστη δὲ τὸ πλῆϑος πρὸς τοὺς γνωρίμους xal πρεσβεύουσιν ἀφ᾽ 
ἑχατέρου μέρους, oi μὲν δυνατοὶ μεταβάλλειν τὸ σχῆμα τῆς πολι- 
τείας εἰς ἐπαρχίαν ἀξιοῦντες, τὸ τελῆϑος δὲ βασιλεύεσϑαι κατὰ τὰ 

σεάτρια. χαὶ ψηφίζεται ἡ σύγχλητος Γερμανιχὸν πέμπειν διορϑώ- 
σοντα τὰ χατὰ τὴν ἀνατολὴν πραγματευομένης αὐτῷ τῆς τύχης 
εὐχαιρίαν τοῦ ϑαγάτου" χαὶ γὰρ γενόμενος χατὰ τὴν ἀνατολὴν χαὶ 
πάντα διορϑώσας ἀνῃρέϑη φαρμάχῳ ὑπὸ Πείσωνος. καϑὼς ἐν 
ἄλλοις δεδήλωται. 

II. 1. Πιλᾶτος δὲ ὃ τῆς Ιουδαίας ἡγεμὼν στρατιὰν ἐχ Και- 
σαρείας ἀγαγὼν χαὶ μεϑιδρύσας χειμαδιοῦσαν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐπὶ 
χαταλύσει τῶν νομίμων τῶν Iovóoixóv ἐφρόνησε, προτομὰς Καίσα- 
ρος, «t ταῖς σημαίαις προσῆσαν. εἰσαγόμενος εἰς τὴν ττόλιν, εἰχό- 
vov ποίησιν ἀπαγορεύοντος ἡμῖν τοῦ νόμου. xai διὰ τοῦτο oi 
σπιρότερον ἡγεμόνες ταῖς μὴ μετὰ τοιῶνδε χόσμων σημαίαις ἐποι- 
οὔντο εἴσοδον τῇ σπτόλει. πρῶτος δὲ Πιλᾶτος ἀγνοίᾳ τῶν ἀνϑρώ- 

H ^ , "n ' » c ΄ ' 3 
sy διὰ τὸ νύχτωρ γενέσϑαι τὴν εἴσοδον ἱδρύεται τὰς εἰχόνας 

σι -l 

58 

59 

φέρων εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἔγνωσαν χατὰ τεληϑὺν σπεαρ- 
ἤσαν εἰς Καισάρειαν ἱχετείαν στοιούμενοι éri ττολλὰς ἡμέρας ἐπὸὶ 

μεταϑέσει τῶν εἰχόνων. xol μὴ συγχωροῦντος διὰ τὸ εἰς ὕβριν 
Καίσαρι φέρειν, ἐπείπερ οὐχ ἐξανεχώρουν λιτταρεῖν xarà ἕχτην 
ἡμέραν ἐν ὅπλοις ἀφανῶς ἐπιχαϑίσας τὸ στρατιωτιχὸν αὐτὸς ἐπεὶ 

τὸ βῆμα ἧκεν. τὸ δ᾽ ἐν τῷ σταδίῳ χατεσχεύαστο, ὅττερ ἀτπτέ- 
χρυτίτε τὸν ἐφεδρεύοντα στρατόν. “τάλιν δὲ τῶν Ιουδαίων ἵχε- 
τείᾳ χρωμένων ἀττὸ συνϑήματος περιστήσας τοὺς στρατιώτας ἠττεί- 
λει ϑάνατον ἐπιϑήσειν ζημίαν ἔχ τοῦ ὀξέος, εἰ μὴ παυσάμενοι 
ϑορυβεῖν ἐπὶ τὰ οἰχεῖα ἀπίοιεν. οἱ δὲ πρηνεῖς ῥίψαντες ἑαυτοὺς 

$ 55 — bell. Iud. II 169. 

AMWELatZonaras I p. 477. 

1 Ἐχομμᾶνησ A 2 Ἐδιέστησε MW 3 δὲ τὸ nàj9oc tr. MW τὸ 
ὁὲ πλῆϑοσ tr. E 5 Ἐδιορϑώσαντα W 7 τὴν om. E 8 πίσσωνοσ M 
πίσωνοσ WE 10 i. marg. V 7/11 Lat 12 νομίμων] νόμων MWE 
*rov suppl. A Ἐἐφρόνησε, ἐ ex o corr, ὄνησε i. ras. angustiore m. 1 À εἰσ- 
φρῆσαι MW εἰσέφρησε Hudson 13 ταῖς σημαίαις] E τοῖσ σημείοισ codd. 
signis militaribus Lat Ἐεἰσαγόμενος] εἰσαγαγεῖν, «ystv i. ras. maiore m. 1 
A 15 "μὴ om. M *xocuov W 17 "διὰ τὸ — εἴσοδον om. Lat 
15 τὰ om. E Ἐδὲ MW 20 *elc] μὴ εἰσ MW 21 ἕχτην] τὴν ἕχτην E 

23 δὲ MWE et ex corr. ἃ * ὅπερ) ὅπου uel οὗπερ coni. * CnEZDUATETO 
A 25 Ἐπεριϑήσασ M 26 ὀξέωσ MW 
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xai γυμνοῦντες τὰς σφαγὰς ἡδονῇ δέξασϑαι τὸν ϑάνατον ἔλεγον ἢ 

τολμήσειν τὴν σοφίαν “«αραβήσεσϑαι τῶν νόμων. xci Πιλᾶτος 
, ^ ΕἸ - ^ ^ - - , - LI 

ϑαυμάσας τὸ ἐχυρὸν αὐτῶν rl φυλαχῇ vov νόμων τεαραχρῆμα τὰς 
, - € (Au 5 » , , 

&lxóvag 0x τῶν Ἱεροσολύμων ἐπεανεχόμισεν εἰς Καισάρειαν. 

2. Ὑδάτων δὲ ἐπαγωγὴν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἔτεραξεν δατάνῃ 
e - , * * ^ * - , e * 

τῶν ἱερῶν χρημάτων ἐχλαβὼν τὴν ἀρχὴν τοῦ ῥεύματος ὅσον ἀπὸ 
) » - τὰ ^ ^ " : : : 

σταδίων διαχοσίων, οἱ δ᾽ ovx ἠγάπων τοῖς ἀμφὶ τὸ ὕδωρ δρωμέ- 
λλαί οιάδες ἀνϑρώ: ψγελϑό χατεβό ὑτοῦ γοις τιολλαί τὲ μυριάδες ἀνϑρώτιων συνελϑόντες χατεβόων αὐτοῦ 

σεαύσασϑαι τοῦ ἐπὶ τοιούτοις τιροϑυμουμένου, τινὲς δὲ χαὶ λοιδο- 
, - ^ » ^ "Yr , er ^ 

Qíq χρώμενοι ὕβριζον εἰς τὸν ἄνδρα, οἷα δὴ φιλεῖ τιράσσειν ὅμιλος. 
ἧ " - ^' - - E , e 

ὃ δὲ στολῇ τῇ ἐχείνων τεολὺ τιλῆϑος στρατιωτῶν ἀμτιεχόμενον, oi 
, f^ ^ 2 2 €^ "ἢ 

ἐφέροντο σχυτάλας ὑπὸ ταῖς στολαῖς, διαττέμιμας εἰς 0 ττεριέλϑοιεν 
3 , » ^ Us - ^ , ^ 

αὐτούς, αὐτὸς ἐχέλευσεν ἀναχωρεῖν. τῶν δὲ ὡρμηχότων εἰς τὸ λοι- 
2: ) P^ "d , e , w 1! 

δορεῖν ἀποδίδωσι τοῖς στρατιώταις ὃ τιροσυνέχειτο σημεῖον. οἱ δὲ 

xal σεολὺ μειζόνως ἤπερ ἐπέταξεν Πιλᾶτος ἐχρῶντο τιληγαῖς τούς 
- ' ' t€ .} , 

τὲ ϑορυβοῦντας ἐν ἴσῳ xai μὴ κολάζοντες oí δ᾽ εἰσεφέροντο μαλα- 
' 297 e ' , C ma - E 

χὸν οὐδέν. ὥστε GomAoi ληφϑέντες oz ἀνδρῶν £x ᾽ταρασχευῆς 
, 9$. . 8 € , 2 ' 

ἐπιφερομένων :“τολλοὶ uiv αὐτῶν ταύτῃ xai ἀττέϑνησχον, oi δὲ xci 
τραυματίαι ἀνεχώρησαν. xci οὕτω :ταύεται ἡ στάσις. 

", PN ' - ' , 2 - * » , 

Ὁ. [Γίνεται δὲ χατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ]ησοῦς σοφὸς avo, 
, » * , , 3 * , , 

εἴγε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρή" ἣν γὰρ τιαραδόξων ἔργων τοιητῆς, 
WU , - - ) - , ^ M 

διδάσχαλος ἀνϑρώπων vOv ἡδονῇ τἀληϑῆ δεχομένων, ci :τολλοὺ 
d ν 2 

^ 3 , ^ ' ^ ^ — C424 ἡ - 3 , - [4 

μὲν Ἰουδαίους, πολλοὺς δὲ xol vov λληνιχοῦ ἐπτηγάγετο" ὃ χρι- 

8 59 — bell. Iud. II 174. 

AMWELatZonaras I p. 478, Exc. Peiresc. Suidas B Eusebius hist. eccl. 
I 11 dem. euang. III 5. 105 

1 γυμνούμενοι πρὸσ σφαγὰσ E — *2óovg] ἥδιον Herwerden Ἑήδονῇ — 
ϑάνατον) mortem se potius electuros Lat ἐδέξεσϑαι eà. pr. 2. *zagefvat 
Herwerden ὃ ὀχυρὸν MWE 5 Ἐἐπαγὴν M — 1 διαχοσίων σταδίων tr. WWE 

Ἐδιαχοσίων) τετρακοσίων bell.Iud. δὲ MWE χρωμένοισ MWE 
10 ὑβρίζειν MW ἔπράσσει»)] πᾶσιν 11 ἀμπισχόμενον E 12 ἔφερον 
E 13 éxéAsvev E 15 *énéra&ev] ἐπέπληττε M 16 * ot δ᾽ aut omitten- 

dum aut οὐδ᾽ scribendum — *ó MW Ἐεϊἰσέφερον τὸ MW 18 *«vcóy] 
αὐτοῦ MW 20—152, 6 habent Eusebius, Exc. Suidas; idem extat in calce 
quorundum librorum bell. lud. (B) δὲ] ó E  ΟἘχατὰ τοῦτον] κατ᾽ ἐχεῖνον 
Eus. dem. *'Inoovc] Ἰησοῦς τις Eusebii praep. codd. quidem 21 Ἐχρὴ 
ἄνδρα αὐτὸν λέγειν tr. Exc αὐτὸν ἄνδρα tr. B. 22 "τῶν — δεχομένων) 

συν 

τἀληϑῆ σεβομένων Eus. dem. *zóovg] ἡδονῆ (s. m. 3 M 28 ἘἸουδαίους] 
τῶν ἰουδαίων B Euseb. praep. zudeorum Lat τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Eus. dem. ^ *zei 
om. Exc.  *roi] ἀπὸ vov B Euseb. praep. et fort. Lat, in quo ex gentibus 
*roU ἑλληνικοῦ ex rovc ἑλληνικοὺσ COrr. A 

61 

63 



64 

66 

67 
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στὸς οὗτος ἦν. χαὶ αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πτρώτων ἀνδρῶν cag" ἡμῖν 
σταυρῷ ἐπιτετιμηχύτος Πιλάτου οὐχ ἐπαύσαντο οἱ τὸ πρῶτον ἂγα- 
σπεήσαντες" ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν τῶν 
ϑείων προφητῶν ταῦτά τε xol ἄλλα μυρία τιερὶ αὐτοῦ ϑαυμάσια 
εἰρηχότων. εἰς ἔτι τε νῦν τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τοῦδε ὠνομασμέ- 
γον ovx ἐπέλιττε τὸ φῦλον.] 

4. Καὶ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἕτερόν τι δεινὸν ἐϑορύβει 
τοὺς ᾿Ιουδαίους χαὶ περὶ τὸ ἱερὸν τῆς Ἴσιδος τὸ ἐν Ῥώμῃ πράξεις 
αἰσχυνῶν οὐχ ἀπτηλλαγμέναι συντυγχάνουσιν. χαὶ πρότερον τοῦ τῶν 
ἸΙσιαχῶν τολμήματος μνήμην ποιησάμενος οὕτω μεταβιβῶ τὸν λό- 
γον ἐπὶ τὰ ἐν τοῖς Ἰουδαίοις γεγονότα. Παυλῖνα ἣν τῶν ἐπὶ Ῥώ- 

μης τερογόνων τε ἀξιώματι τῶν za9' ἑαυτὴν ἐπιτηδεύοντι κόσμον 
ἀρετῆς ἐπεὶ μέγα προϊοῦσα τῷ ὀνόματι, δύναμίς τε αὐτῇ χρημάτων 
ἣν χαὶ γεγονυῖα τὴν ὄψιν εὐτερετεὴς xal τὴς ὥρας ἐν ἡ μάλιστα 
ἀγάλλονται αἱ γυναῖχες εἷς τὸ σωφρονεῖν ἀνέχειτο ἢ ἐπιτήδευσις 
τοῦ βίου. ἐγεγάμητο δὲ Σατορνίνῳ τῶν εἰς τὰ πάντα ἀντισουμέ- 
γων τῷ περὶ αὐτὴν ἀξιολόγῳ. ταύτης ἐρᾷ “έκιος Moivóog τῶν 
τότε ἱσχιτεέων ἐν ἀξιώματι μεγάλῳ, xal μείζονα οὐσαν ἁλῶναι δώ- 
ροις διὰ τὸ χαὶ Topo a εἰς πλῆθος περιιδεῖν ἐ ἐξῆσιτο μᾶλλον, 

AMWELatZonaras I I5p: 419, Hegesippus II 4. 

1 Ἐτῶν — ἡμῖν] τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀρχόντων Eus. dem. 2 ante *ovx 
i marg. σεβάζειν add. m. 2M οὐχ ἐξεπαύσαντο Eusebii praep. codd. plurimi 

*ró] γε W Exc πρῶτον] πρῶτον αὐτὸν ME 3 *Zyov om. Eus. 
dem. 4 ἔτε om. W Exc Ἐϑαυμάσια περὶ αὐτοῦ tr. MWExe "ϑαυμά- 
σια om. Eus. dem. 5 εἰς ἔτι τε] EB Euseb. praep. εἰσ τε AW Exc εἰσέτι 
τὲ 
χαὶ, σέτι i. ras. m. 2, τὲ s. m. 2 M ὅϑεν εἰσέτι Eus. dem. *«azxo0 τοῦδε 
τῶν χριστιανῶν tr. Eus. dem. Ἐχῶν, ὧν i ras. corr. A ὠνομασμένον) 
ὠνομασμένων M?EExcB Eus. praep, om. Eus. dem. 6 Ἐἐπελείπε Exc 

1 $65—8S0 recepit Hegesippus lI 4. i. marg. .X Lat αὐτοὺς] αὐτοὺσ 
δὲ E 8 Ἐϊσίδοσ, i i. ras. A 10 ovroc E μεταβιβῶ) Naber μεταδιδῶ 
MW μεταδίδωμι À μεταγάγω E (ransibo Lat 12 τῶν] καὶ τῶ E τῷ τε Hudson 

ἐπιτηδεύματι E /— κόσμον om. E 18 ἐπὶ εἰσ E. [14 Ἐγεγονυίᾳ Bekker 
vj ὄψει E Ἐεὐπρεπεῖ Bekker 16 Ἐσατουρνίνωι A! — τῶν] tox A, 

om. E ἀντισουμένω AE 17 τῷ περὶ αὐτὴν ἀξιολόγῳ] i. marg. A τῶν 
περὶ αὐτὴν ἀξιολόγων AMWE "Δέκιος om. Lat "τῶν τότε — 158, 1 μιᾶς] 
ex numero equestri, sed in gradu iam emerito constitutus et dignitate magna 
sublimis, idoneus etiam ad munera largienda sumptusque faciendos ; nam me- 
moratae quoque mulieri maiora dona promiserat, quae illa contemnente maaimo 
fuerat amore succensus, ut etiam . XX myriadas dragmarum atticarum se da- 
turum pro uno concubitu spopondisset Lat 18 μείζονα) om. spatio uacuo 
4—5 litt. relicto M uciva. γὰρ NW litt. Zor« οὖσαν i. ras. A μείζονοσ 

γὰρ οὔσησ E οὖσαν] ἣν ἢ ὥστε ed. pr. ἁλῶναι ἢ ἁλῶναι, ἢ suppl. m. 
1.8 19 zal πεμφϑέντων) καταπεμφϑέντων E ὑπεριδεῖν E 

Qt 
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ὥστε χαὶ εἴχοσι μυριάδας δραχμῶν ᾿“τϑίδων ἱ:εισχνεῖτο εὐνῆς μιᾶς. 
χαὶ μηδ᾽ ὡς ἐπεικλωμένης, οὐ φέρων τὴν ἀτυχίαν τοῦ ἔρωτος ἐν- 

δείᾳ σιτίων ϑάνατον ἐπιτιμᾶν αὑτῷ χαλῶς ἔχειν ἐνόμισεν ἐπὶ 

σιαύλῃ χαχοῦ τοῦ κατειληφότος. χαὶ ὁ μὲν ἐ; τεψήφιξέν τε τῇ οὕτω 

τελευτῇ καὶ πράσσειν οὐχ ἀπηλλάσσετο. xci ἣν γὰρ ὄνομα Ἴδη 
γγατρῷος ἀτιελευϑέρα τῷ Μούνδῳ χεαντοίων ἴδρις καχῶν, δεινῶς 

i égovaa τοῦ νεανίσχου τῷ Wn φίσματι τοῦ θανεῖν, οὐ γὰρ ἀφανὴς 
nv ἀπολούμενος, ἀνεγείρει τε αὐτὸν ἀφιχομένη διὰ λόγου τειϑανή 

τε ἣν ἐλτείδων τινῶν ὑγιοσχέσεσιν, ὡς διαπραχϑησομένων ΤΠ» 
πρὸς τὴν Παυλῖναν αὐτῷ. xal δεχομένου τὴν ἱχετείαν ἡδονῇ τιέντε 
μυριάδων δεήσειν αὐτῇ μόνων ἔλεγεν ἐπὶ ἁλώσει τῆς γυναιχύς. 
χαὶ ἡ μὲν ἐπὶ τούτοις ἀνεγείρασα τὸν νεανίσχον χαὶ τὸ αἰτηϑὲν 
λαβοῦσα ἀργύριον οὐ τὰς αὐτὰς ὁδοὺς ἐστέλλετο τοῖς τιροδεδιαχο- 
γημένοις ὁρῶσα τῆς γυναιχὸς τὸ μηδαμῶς χρημάτων ἁλισχόμενον, 

εἰδυῖα δὲ αὐτὴν ϑερατιείᾳ τῆς Ἴσιδος σφόδρα ὑττηγμένην τεχναταί 
τι τοιόνδε. τῶν ἱερέων τισὶν ἀφικομένη διὰ λόγων ἐπεὶ τείστεσιν 
μεγάλαις τὸ δὲ μέγιστον δόσει χρημάτων τὸ μὲν παρὸν μυριάδων 
δυοῖν xai ἡμίσει, λαβόντος δ᾽ ἔχβασιν τοῦ τιράγματος ἑτέρῳ το- 
σῷδε, διασαφεῖ τοῦ νεανίσχου τὸν ἔρωτα αὐτοῖς, κελεύουσα παν- 

τοίως ἐντὶ τῷ ληψομένῳ τὴν ἄνϑρωπον σπουδάσαι. οἱ δ᾽ ἐπὶ 
γεληγῆ τοῦ χρυσίου πιαραχϑέντες ὑτεισχνοῦντο. χαὶ αὐτῶν ὃ γεραί- 

τατος ὡς τὴν Παυλῖναν ὠσάμενος γενομένων εἰσόδων καταμόνας 
διὰ λόγων ἐλϑεῖν ἠξίου. καὶ συγχωρηϑὲν “τεμτιτὸς ἔλεγεν ἥχειν 
ὑπὸ τοῦ ᾿Ανούβιδος ἔρωτι αὐτῆς, ἡσσημένου τοῦ ϑεοῦ χελεύοντός 

τε ὡς αὐτὸν ἐλϑεῖν. τῇ δὲ εὐχτὸς ὃ λόγος ἣν xci ταῖς ve φίλαις 

AMWELatZonaras I p. 451, Hegesippus II 4. 
1 ᾿Ατϑίδων] αὐτὴ δώσειν MW ἀττικῶν E ὑπισχνεῖται ΜῈ 2 Ἐμηδὲ 

MW *óc A 8 «vto codd. E ἐπὶ — 4 χατειληφότος] hoc unum sibi 
iudicans tanti mali fore remedium Lat 4 παύλῃ] Naber παυλίνη codd. 

ἐπεψήφιζέν — τελευτῇ] tale decretum animo infigens Lat ἐπεψήφιζέν τε] 
ἐπεψηφίζετο Bekker τῇ οὕτω] τοιούτῶ W τοιαύτη Hudson — 5 καὶ ἦν γὰρ 
ὄνομα Ἴδη] καὶ ἦν γὰρ ἰσίδη, litt. «gio? i. ras. M. χαὶ ἦν γὰρ ἴδη W ἦν δὲ ἰδὴ 
E 6 "ἵἴδροισ W δεινῶς] αὕτη δεινῶσ E haec grauiter (ferens) Lat ἢ δεινῶσ 
ed.pr. 8. ῬἘαφιχομηνη W 9. *exoozéos MW “ὁμιλιῶν] νομίμων, i. marg. 
yo ὁμιλιῶν A — 10 *evro] αὐτῆ MW — *órgyouévgo MW ἱκεσίαν E 11 *uo- 
vovex corr. α ἁλώσει] δόσει E. 13 Ἐπροδεδιηκονημένοισ Μ 15 δ᾽ MW 
ἘἸσιδοσ, v 1. ras. ex ἡ corr. uid. A 16 *z, om. W διὰ λόγων] διειλέχϑη 
E  ὔτίστεσαι [11 δώσει MW [11 δυεῖν E ἡμίσει] ἥμισυ MW ἡμι- 
σεία E 2170 Ἐἐπὲ — 21 χρυσίου] pecuniarum cupidine capti Lat 121 πληγῇ] 
πλήϑει E Ἐπαραϑέντεσ M 23 Ἐδιὰ)] τε διὰ MW 25 "εὐχτὸς] yo 
εὐχταῖοσ i. marg. A 
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ἐνεχαλλωττίζετο τῇ ἐτεὶ τοιούτοις ἀξιώσει τοῦ ᾿4νούβιδος καὶ φρά- 

ζει πρὸς τὸν ἄνδρα. δεῖτενόν τε αὐτῇ xal εὐνὴν τοῦ ᾿4νούβιδος 
εἰσηγγέλϑαι, συνεχώρει δ᾽ ἐκεῖνος τὴν σωφροσύνην τῆς γυναιχὸς 
ἐξετιστάμενος. χωρεῖ οὖν εἰς τὸ τέμενος, xai δειπνήσασα, ὡς ὕτενου 

χαιρὸς ἦν, χλεισϑεισῶν τῶν ϑυρῶν ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἔνδον ἐν τῷ 
γεῷ καὶ τὰ λύχνα ἐχποδὼν ἣν xol ὃ Movvóoc, στροεκέχρυτετο γὰρ 
τῇδε, οὐχ ἡμάρτανεν ὁμιλιῶν τῶν πρὸς αὐτήν, χεαγνύχιόν τὲ αὐτῷ 
διηχονήσατο v7UELÀ. ἡφυῖα ϑεὸν εἶναι. χαὶ ἀπεελϑόντος πρότερον ἢ 
χίνησιν ἄρξασϑαι τῶν ἱερέων, oi τὴν ἐπιβουλὴν ἤδεσαν, ἢ Παυ- 

λῖνα πρωὶ ὡς τὸν ἄνδρα ἐλϑοῦσα τὴν ἐπιφάνειαν ἐχδιηγεῖται τοῦ 
᾿Ανούβιδος xal πρὸς τὰς φίλας ἐνελαμπρύνετο λόγοις τοῖς ἐπ᾽ 

2 - * ^ 32 ΄ ΄ - , - 

αὐτῷ. οἱ δὲ τὰ μὲν ἠπίστουν εἰς τὴν φύσιν τοῦ ztgayuavoc δρῶν- 
3 , , 3 , 

τες, τὰ δ᾽ ἐν ϑαύματι χαϑίσταντο ovx ἔχοντες, ὡς χρὴ ἄπιστα 
2) , c , , * , ' 3:2, 3 

αὐτὰ χρίνειν. πότε εἴς τε τὴν σωφροσύνην xai τὸ ἀξίωμα αττί- 
3 - , , ^ ' -i1 ς , 3 ^ 

δοιεν αὐτῆς. τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν zoaSw ὑτταντιασας αὑτὴν 
- P "es , 3 4 7 , , 

ὁ MovvÓoc ,.IHavAive, φησίν, ἀλλά μοι χαὶ εἴχοσι μυριάδας διεσώσω 
; , - T - , 2 . δυναμένη οἴχῳ προσϑέσϑαι τῷ σαυτῆς διαχονεῖσϑαί τε ἐφ᾽ οἷς 

78 

σεροεχαλούμην οὐχ ἐνέλιτεες. ἃ μέντοι εἰς Π]οῦνδον ὑβρίζειν ἐπειρῶ, 
μηδέν μοι μελῆσαν τῶν ὀνομάτων, ἀλλὰ τῆς £x τοῦ σπιράγματος 
ἡδονῆς, ᾿ΑἸνούβιον ὄνομα ἐθέμην αὐτῷ.“ xol ὃ uiv ἀπτήει ταῦτα 
εἰπών, ἡ δὲ εἰς ἔννοιαν τότε τιρῶτον ἐλϑοῦσα τοῦ τολμήματος ττε- 
οιρρήγνυταί ve τὴν στολὴν xal τἀνδρὶ δηλώσασα τοῦ παντὸς ἔπε- 
βουλεύματος τὸ μέγεϑος ἐδεῖτο μὴ τιεριῶφϑαι βοηϑείας τυγχάνειν" 
ὁ δὲ τῷ αὐτοχράτορι ἐπεσήμηνε τὴν πρᾶξιν. καὶ ὃ Τιβέριος μα- 
ϑήσεως ἀχριβοῦς αὐτῷ γενομένης ἐξετάσει τῶν ἱερέων ἐχείνους τὲ 

ἀνεσταύρωσεν xal τὴν Ἴδην ὀλέϑρου γενομένην αἰτίαν xal τὰ ττάντα 
ἐφ᾽ ὕβρει συνϑεῖσαν τῆς γυναιχός, τόν τὲ ναὸν. χαϑεῖλεν xai τὸ 

ἄγαλμα τῆς Ἴσιδος εἰς τὸν Θύβριν ποταμὸν ἐχέλευσεν ἐμβαλεῖν. 

AMWELatZonaras I p. 481. Hegesippus II. 4. 
1 *éni τούτοιαε MW — *é&eosz. W *vov Ανούβιδος] ab anubio Lat 

4 ἐξεπιστάμενοσ τῆσ γυναικὸσ tr. E 9 Ἐχλεισϑησῶν W 6 veo WE 

Ἐπροσεκέχρυπτο MW . 8 *xal πελϑόντοσ W Ἐάπελθϑόντος — 9 gósoav] 
circa uiciniam lucis abscessit Lat 9 Ἐχινήσειν W κήδεσαν) ovx ἤδεσαν 
Clericus 10 ὡς] εὐ E — 11 Ἐἐνελαμπρύνετο] ἀνελαμβάνετο MW [8 ὡς 
“χρὴ om. E 13 εἴς τε om. W 14 τε om. ME 16 *«AA«] ἅμα Naber 

σ , 

17 Ἐσαυτῆς] ἑαυτῆσ MW αὐτῆσ cod. Laur. E 13 Ἐπροσεκαλούμην MW 
ὑβρίζειν ἐπειρῶ] ὕβρει διεχρῶ MWE 20 *"Avovgiov] ᾿Ανούβει coni. αὐτῷ] 
ἐμαυτῶ MW αὑτῷ E ταῦτ᾽ E 21 Ἐξννοιαν, v poste i.ras.  ἔπεριερ- 
ρήγνυτό M. 22 ἔτε om. A. 24 ἐπεσήμανε AE ἀπεσήμηνε coni. 28 *9v- 

u ) 
Bow, 9 et 8 i. ras. M ϑύβριν A tiberim Lat 
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Moivóov δὲ φυγῆς ἐτίμησε, κώλυμα τοῦ μὴ μειζόνως κολάζειν τὸ 

μετὰ ἔρωτος αὐτῷ ἡμαρτῆσθαι τὰ ἡμαρτημένα ἡγησάμενος. xal 

τὰ μὲν περὶ τὸ ἱερὸν τῆς Ἴσιδος τοῖς ἱερεῦσιν ὑβρισμένα τοιαῦτα 

ἦν. ἐπάνειμι δὲ ἐπὶ τὴν ἀφήγησιν τῶν ἐν Ῥώμῃ ᾿Ιουδαίοις κατὰ 
τοῦτον τὸν χρόνον συντυχύντων, ὥς μοι χαὶ τεροαττεσήμηγεν ó λόγος. 

5. Ἦν ἀνὴρ Ἰουδαῖος, φυγὰς μὲν τῆς αὐτοῦ χατηγορίᾳ τε 
παραβάσεων νόμων τινῶν xai δέει τιμωρίας τῆς ἐπ᾿ αὐτοῖς, το- 
γηρὸς δὲ εἰς τὰ πιάντα. xal δὴ τότε ἐν vj Ῥώμῃ διαιτώμενος 
χιροσετοιεῖτο μὲν ἐξηγεῖσϑαι σοφίαν νόμων τῶν Movoéoc, τιροσ- 
ποιησάμενος δὲ τρεῖς ἄνδρας εἰς τὰ τιάντα ὁμοιοτρότιους τούτοις 

ἐπιφοιτήσασαν Φουλβίαν τῶν ἐν ἀξιώματι γυναιχῶν xal νομίμοις 
προσεληλυϑυῖαν τοῖς ᾿Ιουδαϊχοῖς ztí9ovot πορφύραν xal χρυσὸν 
εἰς τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις ἱερὸν διαπέμψασϑαι, xci λαβόντες ἐπὶ 
χρείας τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν αὐτὰ ποιοῦνται, ἐφ᾽ ὅπερ xal τὸ 
πρῶτον ij αἴτησις ἐγεράσσετο. καὶ ὁ Τιβέριος, ἀποσημαίνει γὰρ 
χιρὸς αὑτὸν φίλος ὧν Σατορνῖνος τῆς Φουλβίας ἀνὴρ ἐπισχήψει 

τῆς γυναιχός, κελεύει “τᾶν τὸ ᾿Ιουδαϊχὸν τῆς Ῥώμης ἀτεελϑεῖν. οἵ 
δὲ ὕσεατοι τετραχισχιλίους ἀνϑρώτιους ἐξ αὐτῶν στρατολογήσαντες 
ἔχεεμιψψαν εἰς Σαρδὼ τὴν νῆσον, τιλείστους δὲ ἐχόλασαν μὴ ϑέλον- 
τας στρατεύεσθαι διὰ φυλαχὴν τῶν “τατρίων νόμων. xci οἱ μὲν 
δὴ διὰ χαχίαν τεσσάρων ἀνδρῶν ἠλαύνοντο τῆς σπτόλεως. 

IV. 1. Οὐχ ἀπήλλαχτο δὲ ϑορύβου x«i τὸ Σαμαρέων ἔϑνος" 
συστρέφει γὰρ αὐτοὺς ἀνὴρ ἐν ὀλίγῳ τὸ ψεῦδος τιϑέμενος xag. 
ἡδονῇ τῆς ττληϑύος τεχνάζων τὰ σπτάντα, κελεύων ἐπὶ τὸ Γαριζεὶν 

ὄρος αὐτῷ συνελϑεῖν, ὃ ἁγνότατον αὐτοῖς ὀρῶν ὑτπιείλητιται, ἰσχυ- 
ρίζετό τὲ παραγενομένοις δείξειν τὰ ἱερὰ σχεύη τῇδε κατορωρυγμένα 

AMWELatZonaras I p. 482. Hegesippus II 4. 

1 Moivóov] E μούνδω codd. χολάσαι E 5 προαπεσήμανεν AE 
προεσήμανεν MW προεσήμηνεν Hudson 6 *«vrov M Ἐχατηγορίᾳ — 
7 τινῶν] de legalium transgressione praeceptorum Lat τε] ed. pr. δὲ codd., 
om. E 1 *z«g«faosoo MW Ἐχινῶν om. MW *ém' αὐταῖς aut ἐπ᾽ 
αὐτῇ coni. 8 *ói] τε Α τότε] ποτε E 9 μωσέωσ AE 10 Ἐδὲ] τε 
MW ὁμοιοτρόπους] ὁμοιοτέρουσ MW 11 "φλουβίαν MW 12 *zgv- 
σίον MW 13 Ἐὲν om. W ἐπὶ — 14 αὐτὰ ποιοῦντα ἀνάλωμα ταῦτα 
ἐπὶ χρείαισ οἰχείαισ ποιοῦνται E, propriis usibus adsumpsere Lat 14 Ἐχρείας] 
l marg. yo inl χεῖρασ α' ἰδίοις] οἰκείοισ MW 16 Ἐσατουρνῖνοσ A! 
Ἐφλουβίασ MW [11 ἀπελϑεῖν] ἀπελαϑῆναι MWE excedere Lat 18 ἀνϑρώ- 
πων W ἀνδρασ E 19 Σαρδὼ] sardorum Lat ^ *xóà«ct- A 20 *za- 
τρώων À — 21 *óg om. ed. pr. 28 z&q' ἡδονῇ] καὶ ἐφ᾽ ἡδονῆ codd. z«9^ 
ἡδονὴν E cafedon nomine Lat 24 γαριζῆν M γαριζὶν ΕΞ 25 *avcoic] τε 
αὐτοῖσ MW 26 *zagaywouzvous δείξειν AW δείξειν τοῖσ παραγινομένοισ 
M  *xa«roooovyu£ve M. 
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Meovoéíoc τῇδε αὐτῶν ποιησαμένου χατάϑεσιν. οἱ δὲ iv δττλοις 
τε ἦσαν ztt9ayóv ἡγούμενοι τὸν λόγον, καὶ καϑίσαντες ἔν τινι χώμῃ, 
Τιραϑανὰ λέγεται, παρελάμβανον τοὺς ἐτεισυλλεγομένους ὡς με- 
γάλῳ πλήϑει τὴν ἀνάβασιν εἰς τὸ ὄρος ττοιησόμενοι. φϑάνει δὲ 
Πιλᾶτος τὴν ἄνοδον αὐτῶν προχαταλαβόμενος ἱτιπτέων τὲ πομττῇ 
χαὶ ὅπλιτῶν, οἱ συμβαλόντες τοῖς ἐν τῇ κώμῃ τεροσυνηϑροισμένοις 
παρατάξεως γενομένης τοὺς uiv ἔχτειναν, τοὺς δ᾽ εἰς φυγὴν τρέ- 
πονται ζωγρίᾳ τὲ πολλοὺς ἢγον, ὧν τοὺς χορυφαιοτάτους xal τοὺς 
ἐν τοῖς φυιγοῦσι δυνατωτάτους ἔχτεινε Πιλᾶτος. 

2. ΜΚαταστάντος δὲ τοῦ ϑορύβου Σαμαρέων T βουλὴ παρὰ 
Οὐιτέλλιον ὑπατιχὸν ἴασιν ἄνδρα Συρίας τὴν ἡγεμονίαν ἔχοντα 
χαὶ Πιλάτου κατηγόρουν ἐπὶ τῇ σφαγὴ τῶν ἀπολωλότων" οὐ γὰρ 
ἐπὶ ἀποστάσει τῶν Ῥωμαίων, ἀλλ᾽ ἐπὶ διαφυγῇ τῆς Πιλάτου 
ὕβρεως εἰς τὴν Τιραϑανὰ “παραγενέσϑαι. χαὶ Οὐιτέλλιος Mág- 
χξλλον τῶν αὐτοῦ φίλων ἐχττέμψνας ἐτειμελητὴν τοῖς Ἰουδαίοις γε- 
γησόμενον Πιλᾶτον ἐχέλευσεν ii Ῥώμης ἀττιέναι πρὸς ἃ χατηγο- 
ροῖεν οἱ Σαμαρεῖται διδάξοντα τὸν αὐτοχράτορα. xci Πιλᾶτος 
δέχα ἔτεσιν διατρίψας ἐπὶ ᾿Ιουδαίας εἰς Ῥώμην ἠτπεείγετο ταῖς 
Οὐιτελλίου πιειϑόμενος ἐντολαῖς οὐχ ὃν ἀντειπεῖν. πρὶν δ᾽ ἐν τῇ 
Ῥώμῃ ἴσχειν αὐτὸν φϑάνει Τιβέριος μεταστάς. ᾿ 

3. Οὐιτέλλιος δὲ εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἀφιχόμενος ἐτεὶ Ἱεροσολύ- 
μων ἀνήει, xal ἦν γὰρ αὐτοῖς ἕορτιὶ πτάτριος, πάσχα δὲ χαλεῖται, 
δεχϑεὶς μεγαλοτιρεττῶς Οὐιτέλλιος τὰ τέλη τῶν ὠνουμένων χαρ- 

πῶν ἀνίησιν εἰς τὸ “τᾶν τοῖς ταύτῃ χατοιχοῦσιν χαὶ τὴν στολὴν 
τοῦ ἀρχιερέως xol τὸν ττάντα αὐτοῦ χόσμον συνεχώρησεν ἐν τῷ 

ἱερῷ χειμένην ὑτὸ τοῖς ἱερεῦσιν ἔχειν τὴν ἐπιμέλειαν, καϑότι xal 

AMWELatZonaras I p. 482 Eusebius hist. eccl. I 9. 2. 

1 τῇδε αὐτῶν) αὐτῶν ἐκεῖ E αὐτῶν coni. 3 τιραϑαυᾷ M τιραϑαβὰ W 

tirathua (tirathiua cod. A) Lat λέγεται] λεγομένῃ M Ἐτοὺσ συλλεγομέ- 

γουσ A 1 6 MWE 8 .ζωγρεία, s(i.ras. A 71 φυγοῦσιν W — 10 i. marg. 
XJ Lat καταστάντος — Σαμαρέων] sed ex hoc omni samareorum gente tur- 
bata Lat toi] τοῦδε vov MW et fort. Lat 11 ἐουτέλιον E 13 rov 
om, MWE 14 τιραϑανᾷ M. τιραϑαβὰ W tirathua (tirathura cod. A) Lat 
παραγίνεσϑαι E ex $ 90 Eusebius hist. eccl. οὐϊτέλιον E Μάρ- 
χελλον] μάρχελλον τινα E 15 *róv αὐτοῦ φίλον W 16 * Πιλᾶτον) 

i. marg. X// Lat ἐκέλευεν E *gmureu s ex v corr. ἃ ἀπεῖναι MW 

17 ot Σαμαρεῖται ἰουδαῖοι MWELat διδάξονταῖ διδάξαντα W δικάζοντα 

E 18 "ἐπείγετο, 18 "δ᾽ ἐν] δὲ ἢ ed. pr. — *óoulum A 20 ἴσχει» 
προσχεῖν MWE ueniret Lat — *écvróv Μ 21 i. marg. 11] Lat οὐϊτέ- 
Aoc E 22 *yíp om. MW πάτριος om. MWE 35 δεχϑεὶς} δεχϑεὶσ δὲ 
MWE 24 "ταύτην MW 25 Ἐὲν τῶ i. ras. M 26 χείμενον MWE 
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γρότερον ἦν αὐτοῖς ἐξουσία. τότε δὲ iv τῇ ᾿Αντωνίᾳ, φρούριον 
δ᾽ ἐστὶν οἵτως λεγόμενον, ἡ ἀπόϑεσις αὐτῆς ἦν διὰ τοιαύτην αἱ- 
τίαν" τῶν ἱερέων τις Ὑρχανός, τιολλῶν δὲ ὄντων οἱ τόδε ἐχαλοῦντο 

τὸ ὄνομα ὃ τιρῶτος, ἐπεὶ τελησίον τῷ ἱερῷ βᾶριν κατασχευασάμε- 
vog ταύτῃ τὰ πολλὰ τὴν δίαιταν εἶχεν xal τὴν στολήν, φύλαξ γὰρ 
ἦν αὐτῆς διὰ τὸ καὶ μόνῳ συγχεχωρῆσϑαι τοῦ ἐνδύεσϑαι τὴν ἐξου- 
σίαν, ταύτην εἶχεν ἀτιοχειμένην, ὁτεότε elg τὴν σεόλιν χατιὼν ἀνα- 
λαμβάνοι τὴν ἰδιωτιχήν. xal οἵ τὲ υἱεῖς αὐτοῦ ταῦτα τιράσσειν 
ἐπετήδευσαν xci τέχνα ἐχείνων. Ἡρώδης δὲ βασιλεύσας τήν τε 
βᾶριν ταύτην ἐν ἐπιτηδείῳ χειμένην κατασχευάσας πολυτελῶς ᾿4115- 
τωνίαν χαλεῖ ὀνόματι ᾿Ἱντωνίου φίλος ὦν, xci τὴν στολὴν ὥσττερ 
x«i λαμβάνει τῇδε χειμένην χατεῖχεν, σειστεύων οὐδὲν νεωτεριεῖν 
ἐπ᾿ αὐτῷ τὸν λαὸν διὰ τάδε. ἔπρασσε δὲ ὅμοια τῷ Ἡρώδῃ καὶ 
ὃ ἐπικατασταϑεὶς αὐτῷ βασιλεὺς ᾿Αρχέλαος υἱὸς ὦν, οὗ Ῥωμαῖοι 
παραδεξάμενοι τὴν ἀρχὴν ἐχράτουν τῆς στολῆς τοῦ ἀρχιερέως ἀπίο- 
χειμένης ἐν οἴχῳ λίϑοις οἰχοδομηϑέντι ὑπὸ σφραγῖδι τῶν τε ἱερέων 
xai τῶν γαζοφυλάχων τοῦ φρουράρχου τὸ ἐφ᾽ ἡμέραν ἑχάστην λύχ- 
vov ἅπτοντος. ἑπτὰ δ᾽ ἡμέραις χιρὸ τῆς ἑορτῆς ἀτιεδίδοτο αὐτοῖς 
ὑπὸ τοῦ φρουράρχου, χαὶ ἁγνισϑείσῃ χρησάμενος ὃ ἀρχιερεὺς μετὰ 
μίαν τῆς ἑορτῆς ἡμέραν ἀτιετίϑετο avJuc εἰς τὸν οἶκον, 1 ἡ Ἵπεερ ἔχειτο 
xai πιρότερον. τοῦτο ἐτεράττετο τρισὶν ἑορταῖς ἑχάστου ἔτους χαὶ 
τὴν γηστείαν. Οὐιτέλλιος δὲ ἐπὶ τῷ ἡμετέρῳ πατρίῳ ποιεῖται 
τὴν στολήν, ἡ τὲ χείσοιτο μὴ πολυπραγμονεῖν ἐπισκήψας. τῷ φρου- 

ANWELa Zonaras do p. 483, Eusebius demonstr. euang.VIII 2. 95; hist. 

eccl. I 6. 

1 com ἐξουσία: A, om. E. 2 óé ἐστιν AE αὐτοῖσ M 4 * ἐπεὶ, 

tli ras.AÀ 5 *ravty] εἰσ ταύτην αὶ i ταύτη E 9 ἐπετήδευον MW 
Ἡρώδης] incip. Eus. dem, in hist. eccl. eadem breuius referens — 10 Ἐἐπιτηδείῳ 

τόπῳ κειμένην Eus 11 ὀνόματι — 12 τῇδε] ὄνομα καὶ τὴν στολὴν τὴν ἀρχιε- 
ρατικὴν λαμβάνει τὴν δὲ Eus — *Ovóuati ᾿ἀντωνίου] ὄνομα τῶ ἀντωνίω MW 
12 xal λαμβάνει! καταλαμβάνει MW χαταλαβὼν E Ἐπιστεύων) πιστεύων 
ὁὲ MW νεωτερισεῖν Eus. Gaisfordi 13 ἐπ᾿ αὐτῷ — τάδε] τὸν λαὸν δι᾽ 

αὐτήν Eus. Ἐδιὰ τάδε] δῆϑεν δὲ MW Ἐξπρασσεν MW ἔπραξε Eus 
δὲ] om. MW δ᾽ E Eus. 14 *ob] αὐτοῦ παρ᾽ ov Eus 15 Ἐδιαδεξάμενοι 
Eus Ἐάποχειμένην A 16 λίϑου MWE Eus οἰχοδομηϑέντη οἰκοδομὴσ 
οὔσησ M. οἰχοδομῆσ ὄντων W ὠκχοδομημένω E Ἐὑπὸ σφραγῖδι — 18 ἅπτον- 
τος] sub sigillo sane pontificum et φατοἠμίιαοῖς habebatur, a quo cetera quoque 
templi ornamenta et candelabrum quoque seruabatur Lat σφραγῖδι fin. Eus 
τε] Ε ὁ A δὲ MW 11 Ἐτὸ] τὸν M — *Avgvov] Avgvov ve ἃ 18 ἀνάπτοντοσ E 
δὲ MWE 19 "ὰαγνισϑεὶς Naber 20 ᾿ἀπέϑετο M εἰς τὸν οἶχον om. E 
21 ἐπράσσετο WE τρισὶν] ἐπὶ τρισὶν E. — *xai τῇ νηστείᾳ] et per ieiunia Lat 

22 τὴν νηστείαν, i. marg. yg κατὰ τὴν νηστείαν Α τῆ νηστεία E —— ovc- 
τέλιοσ E Ἐδὲ] τε MW 28 τφρουράρχφῳὶ gazophylace Lat 
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ράρχῳ xal ózóre δέοι χρῆσϑαι. καὶ ταῦτα πράξας ἐπὶ εὐεργεσίᾳ 
τοῦ ἔϑνους xai τὸν ἀρχιερέα Ἰώσηπον τὸν Καϊάφαν ἐπιχαλούμε- 
vov ἀπταλλάξας τῆς ἱερωσύνης ἸΙωνάϑην χαϑίστησιν ᾿Ἵνάνου τοῦ 
ἀρχιερέως vióv. ἐπ᾽ ᾿ΑἸντιοχείας δ᾽ αὖϑις ἐποιεῖτο τὴν 000». 

4. Πέμπει δὲ xci Τιβέριος ὡς Οὐιτέλλιον γράμματα, χελεύων 
αὐτῷ πράσσειν φιλίαν πρὸς ᾿ρτάβανον τὸν Πάρϑων βασιλέα" ἐφό- 
βει γὰρ αὐτὸν ἐχϑρὸς ὧν xol ᾿Δρμενίαν παρεσπασμένος μὴ ἐπὶ 
σελέον χαχουργ,  τπειστεύειν δὲ τῇ φιλίᾳ μόνως ὁμήρων αὐτῷ διδο- 
μένων, μάλιστα δὲ τοῦ ᾿“ρταβάνου υἱέος. ταῦτα δὲ γράφων Τι- 
βέριος πρὸς τὸν Οὐιτέλλιον μεγάλαις δόσεσι χρημάτων τεείϑει xal 
τὸν Ἰβήρων xal τὸν ᾿Αλβανῶν βασιλέα πολεμεῖν ᾿ρταβάνῳ μηδὲν 
ἐνδοιάσαι. οἱ δὲ αὐτοὶ μὲν ἀντεῖχον, ᾿Αλανοὶ δὲ δίοδον αὐτοῖς 

διδόντες διὰ τῆς αὐτῶν χαὶ τὰς ϑύρας τὰς Κασπίας ἀνοίξαντες 

ἐπάγουσι τῷ “ρταβάνῳ. xci m τὲ "Auevía ἀφήρητο αὖϑις χαὶ 

σελησϑείσης πολέμων τῆς Παρϑυαίων γῆς οἵ τε πρῶτοι τῶν τῇδε 

ἐχτείνοντο ἀνδρῶν ἀνάστατά τὲ ἣν αὐτοῖς τὰ πάντα zal τοῦ βασι- 
λέως ὁ υἱὸς ἐχ τουτωνὶ τῶν μαχῶν ἔπεσε μετὰ “τολλῶν στρατοῦ 

μυριάδων. xal αὐτοῦ τὸν πτατέρα ᾿Τρτάβανον Οὐιτέλλιος ττομπῇ 
χρημάτων εἴς τε συγγενεῖς χαὶ φίλους τοὺς ἐχείνου γενομένῃ ἐμέλ- 
λησε μὲν χτιννύειν διὰ τῶν τὰ δῶρα εἰληφότων, αἰσϑόμενος δὲ 
τὴν ἐπιβουλὴν ὃ -dgráBavog ἄφυχτον οὖσαν διὰ τὸ ὑπὸ πολλῶν 
χαὶ τῶν πρώτων ἀνδρῶν συντεϑεῖσαν μὴ ἀνεῖσϑαι τοῦ ἐπὶ πέρας 

ἐλθεῖν, χαὶ νομίζων xol ὁτιόσον αὐτῷ χαϑαρῶς συνειστήχει xol 
τόδε ἤτοι ἐφϑαρμένον ἐτεὶ δόλῳ τὴν εὔνοιαν ττροσποιεῖσϑαι ἢ τεεί- 
ρας αὐτῷ γενομένης μετατάξεσϑαι πρὸς τοὺς :τροαφεστηχότας, εἴς 

AMWELatZonaras I p. 484. Exc. Vrsiniana 

2 *rcóv om. MW Καϊάφαν] καὶ καιάφαν ΒΞ 3 Av&rvov] annae Lat 
4 ἀντιόχειαν À ἀντιόχου E δὲ E ποιεῖται ΒΞ 5 i. marg. X/III Lat 
incip Exc ὡς om. W οὐϊτέλιον E 7 i. marg. yg ἐχϑρὸν ὄντα zal 
ἀρμενίαν παρεσπασμένον A 8 δὲ] τὲ E  *uoóvos Exc 9 *rov — υἱέος 

suos filios Lat υἱέῶσ E υἱέωσ Exc αὐτὰ E 10 οὐϊτέλιον E οὐτέλλεον W 
μεγάλων ΒΒ 11 ἔἘτὸν] τῶν τὸν] τῶν  ᾿Αλβανῶν] ἀλανῶν MWEXxc laba- 
norum Lat ἀλμανῶν E μηδὲν] μηδὲ AExc μὴ E [2 Ἐἐνδυάσαι ἔχε ᾿Αλανοὶ] 
scythas Lat ἀλμανοὶ E ἀλανοὺς ed. pr. cf. bell. Iud. VII 7. 4; Tacit. ann. VI 33 
13 *9vo«c] pylas Lat — *z&c] vo  ἔχαππίασ Exc 15 Ἐπαρϑέων Exc 
16 ἀνάστατά τε] ἀναστώ τε aut ἀναστώντε aut ἀνάστατα traditur in Exc. *ó 

τοῦ βασιλέωσ υἱὸσ tr. M 11 τουτωνὶ] τούτων MWE Ἐἔπεσε) ἐπέστη MW Exc 
eti.marg. A  *z0AAGv ex πολλοῦ corr. A πολλοῦ MW Exc — 18 οὐϊτέλιοσ E 

Ἐπομπῇ] δὲ πομπὴ WExc 19 γενομένην A ἐμέλησε MWEExc 20 *aig9a- 
νόμενοσ MW Exc 22 ἀνίεσϑαι E 20 μετατάξεσϑαι] Dindorf μετατάξασϑαι 

codd. Exc εἰς τι --- 159, 1 σατραπειῶν) ad superiores satrapias Lat προαφε- 

στηκύτασ, ο (post o) s. i. ras. A εἰς τῇ ἐπὲ MW Exc, i. marg. γρ ἐπὶ τῶν dvo À 
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τι τῶν ἄνω σατραπειῶν ἔσωζεν αὑτόν. καὶ πολλὴν μετὰ ταῦτα 

στρατιὰν ἀϑροίσας “]αὧν τε χαὶ Σαχῶν χαὶ ΠΝ ὐλος τοὺς ἀνϑ- 

εἐστηχότας κατέσχε τὴν ἀρχή y. 
5. Ταῦτα ἀχούσας ὃ Τιβέριος ἠξίου φιλίαν αὐτῷ γενέσϑαι 

πρὸς τὸν "dováBavov, cel δὲ κἀκεῖνος χεροχληϑεὶς ἄσμενος ἐδέχετο 
τὸν περὶ αὐτῶν λόγον, ἐπὶ τὸν Εὐφράτην παρῆσαν ὅ T€ "Agrá- 
Bavog xai Οὐιτέλλιος. χαὶ ζεύξεως τοῦ ποταμοῦ γενομένης χατὰ 

τὸ μεσαίτατον τῆς γεφύρας ἀλλήλους ὑπιηντίαζον μετὰ φυλαχῆς 
ἑχάτερος τῆς τιερὶ αὐτόν. xal λόγων αὐτοῖς συμβατιχῶν γενομένων 
Ἡρώδης ὃ τετράρχης εἱστίασεν αὐτοὺς χατὰ μέσον τὸν “τόρον σχη- 
γίδα ἐπιισχηιννάμενος τῷ πόρῳ πιολυτελῆ. καὶ -doráflavog ττέμττει 
Τιβερίῳ ὅμηρον «Ἰαρεῖον τὸν υἱὸν μετὰ τεολλῶν δώρων, ἐν οἷς zai 
ἄνδρα ἕππτάπηχυν τὸ μέγεϑος Tovóaiovy τὸ γένος Ἐλεάζαρον ὄνομα" 
διὰ μέντοι τὸ μέγεϑος Γίγας ἐκαλεῖτο. ἐτεὶ τούτοις Οἰὐιτέλλιος μὲν 

Ur ᾿ΑἸντιοχείας ἤει, -dováfavog δὲ ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας. Ἡρώδης 
δὲ βουλόμενος δι᾿ αὐτοῦ πρώτου γενέσϑαι σπύστιν Καίσαρι τῶν 
δμήρων τῆς λήψεως ἐχητέμτεει γραμματοφόρους τὰ πάντα ἀχριβῶς 
γράψας εἰς ἐπιστολὴν xal μηδὲν ὑττολιπτόμενος ἐττὶ μηνύσει τῷ 
ὑπεατιχῷ. πρὸς Οὐιτελλίου δὲ ἐπιιπεμφϑεισῶν ἐπιστολῶν xai τοῦ 
Καίσαρος ἐπισημήναντος σιρὸς αὐτόν, ὡς δῆλα αὐτῷ γένοιτο περό- 

τέρον σπύστιν περὶ αὐτῶν Ἡρώδου προτεϑειχότος, ταραχϑεὶς ó 

Οὐιτέλλιος μεγάλως xal πεπονϑέναι Ta ζόνως 5 ἐπτέτεραχτο ὕττο- 
λαμβάνων ἄδηλον τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔχρυτιτεν ργήν, μέχρι δὴ καὶ 
μετῆλϑε Γαΐου τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν παρειληφότος. 

6. Τότε δὲ xal Φίλιπτιος, Ἡρώδου δὲ ἣν ἀδελφός, τελευτᾷ 

AMWELat Zonaras I p. 434. Exc Vrsiniana 
1 σατραπειῶν) στρατιῶν MW Exe. στρακῶν E αὐτόν MWE ἑαυτόν 

cod. Schotti Exc 2. 4«àv] δαχῶν MWEExc dacorun Lat ὅ ἀσμένωσ E 
6 αὐτῶν] αὐτοῦ E 1 Οὐιτέλλιος! ὁ οὐϊτέλλιοσ W ὁ οὐϊτέλιοσ E 

9 αὑτὸν ex corr. A αὐτὴν E Ἐχαὴὶ ὃ Exc λόγων] λέγων cod. Vat. Exc 
Ἐσυμβιβατιχῶν MW 10 *éoclacsv A! MW ἠτίασεν Exc 11 ἐπισχηψάμενοσ, 
5ji.ras.AÀ πέμπει μετ᾽ ov πολὺ πέμπει MWEExc 13 ἘἑπτάπηχυΜ το 
péys9og — 14 ἐχαλεῖτο om. Exe — Ἐλεάζαρον) lazarum Lat 14 διὰ μέντοι ὃσ 
διὰ E Ἐγίγασ ἐπεχαλεῖτο MW οὐιτέλιος E ὃ οὐϊτέλλιοσ α 15 *ei;; Exc 
βαβυλῶνοσ E 10 πύστιν)] E πίστιν codd. Exc ἔχαίσαρ Exc 11 *éxnéu - πει 
M γραμματοφόρον E — 18 ὑπολειπόμενοσ MW Exc ἐπὶ — 19 ὑπατιχῷ 
om. Lat 19 /ovrsAA(ov W οὐιτελίου E — *ó' ἐχπεμφϑεισῶν (ἐμπεμφϑεισῶν 
cod. Schotti) Exc 21 πίστιν MW προτεϑειχότασ MW ὃ om. EExc 
οὐιτέλιοσ E 22 μεγάλως] μεγάλωστι MWExc — 23 *óz] δὲ W — 24 Ἐμετῆλ- 
9e» W Ῥωμαίων om. MWELatExc παρειληφότος fin. Exc — 25 i. marg. 
XV Lat δὲ] δὴ ME 

101 

102 

103 

104 

105 

106 



107 

108 

109 

160 ANTIQ. IUD. XVIII 106—111 (Iv. 6. V. 1) 

Ἂ , 2 - M 3 - - , P] - € i , ^ 

τὸν βίον εἰχοστῷ μὲν ἑνιαυτῷ τῆς Τιβερίου ἀρχῆς, ἡγησάμενος δὲ 
* (e ^ , - , ^ , 

αὑτὸς ἑπτὰ xal τριάχοντα τῆς Τραχωγίτιδος xai Γαυλανίτιδος xai 
ES ’ , ^ ) ΡΞ Ε τ 2 

vov Βατανέων ἔϑνους τιρὸς αὑταῖς, μέτριον δὲ ἐν oig ἦρχεν “ταρα- 
^ , ^ 3 , , ^ - - 

σχὼν τὸν τρόττον xal ἀττράγμονα᾽ δίαιταν μὲν γὰρ τὸ τᾶν ἐν γῇ 
- € ^ arts "ἢ ΄ γ 2 - ^ ^; - 

Tjj ὑποτελεὶ ἐποιεῖτο, πρόοδοι δ᾽ ἦσαν αὐτῷ σὺν ὀλίγοις τῶν éxi- 
λέχτων, xal τοῦ ϑρόνου εἰς ὃν ἔχρινεν χαϑεζόμενος ἐν ταῖς δδοῖς 

, € , € , , , x - ἑπομένου, ὁτιότε τις ὑπαντιάσας ἐν χρείᾳ γένοιτο αὐτῷ ἐπιβοηϑεῖν, 
3 e* ΕῚ b] -O'€N 2 o 7 ioa ende 1e - 252 ΓΝ ΟΞ ἢ ὦ - , * ^ 

ουδὲν εἰς ἀναβολὰς αλλ ἐκ τοῦ ὀξέος ἱδρύσεως τοῦ ϑρόνου 5 καὶ 
΄ , tr 2 —" , , 

τύχοι γενομένης χαϑεζόμενος xooaro xal τιμωρίας τὲ ἐπετίμα 
S €^ € ^ 3 , ^ 3 , ΠΥ , 

τοῖς ἁλοῦσι xal ἠφίει τοὺς ἀδίκως ἕν ἐγχλήμασι γενομένους. τε- 
΄ - γ 2 D LE ' 3 - ΄ " - 

λευτᾷ δ᾽ ἐν Ἰουλιάδι xoi αὑτοῦ χομισϑέντος ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ὃ 
, , P] , 2 , , - "s 

ἔτι τιρότερον ῳχοδόμησεν αὐτός, ταφαὶ γίνονται πολυτελεῖς. τὴν 
γ 3 , 3 ' LE — £ ^ 

δ᾽ ἀρχήν, ov γὰρ χατελίπτετο τταῖδας, Τιβέριος τταραλαβὼν προσ- 

ϑήχην ἐπαρχίας ττοιεῖται τῆς Σύρων, τοὺς μέντοι φόρους ἐχέλευσε 

συλλεγομένους ἐν τῇ τετραρχίᾳ τῇ ἐχείνου γενομένῃ χατατίϑεσϑαι. 
2 , * ,t. 2 ΄ - 

V. 1. Ἔν τούτῳ δὲ στασιάζουσιν ᾿4ρέτας τε ὁ Πετραῖος βα- 
^ ^ ΟΝ € , ^ , 3 , - ς , € , ER 

σιλεὺς xal Ἡρώδης διὰ τοιαύτην αἰτίαν" "Hocórnc ὃ τετράρχης γαμεῖ 
᾿ ^ 2) , , “ον , * e? "^ 

τὴν “ρέτα ϑυγατέρα xal συνὴῆν χρόνον ἤδη ττολύν. στελλόμενος 

110 

111 

δὲ ἐπὶ Ρώμης κατάγεται ἐν Ἡρώδου ἀδελφοῦ ὄντος οὐχ ὁμομητρίου" 
ἐχ γὰρ τῆς Σίμωνος τοῦ ἀρχιερέως ϑυγατρὸς Ἡρώδης ἐγεγόνει. 
ἐρασϑεὶς δὲ Ἡρωδιάδος τῆς τούτου γυναιχός, ϑυγάτηρ δὲ ἣν ̓ Ζρι- 

στοβούλου καὶ οὗτος ἀδελφὸς αὐτῶν, ᾿“γρίπττου δὲ ἀδελφὴ τοῦ 
μεγάλου, τολμᾷ λόγων ἅπτεσθαι τιερὶ γάμου. xal δεξαμένης συν- 
ϑῆχαι γίνονται μετοιχίσασϑαι τταρ᾿ αὐτόν, ὅττότε ax Ῥώμης τεα- 

ραγένοιτο. ἦν δὲ ἐν ταῖς συνϑήχαις ὥστε xal τοῦ ᾿“ρέτα τὴν ϑυγα- 
τέρα ἐχβαλεῖν. xci ὃ μὲν εἰς τὴν Ῥώμην ἔπελει ταῦτα συνϑέμενος. 
ἐπεὶ δὲ ἐττανεχώρει διατιραξάμενος ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐφ᾽ tg ἔσταλτο, 
ἡ γυνὴ ττύστεως αὐτῇ τῶν πρὸς τὴν Ἡρωδιάδα συνϑηχῶν γενομέ- 
νης πρὶν ἔχπυστος αὐτῷ γενέσϑαι τὰ πάντα ἐχμαϑοῦσα κελεύει 

AMWELatZonaras I p. 454 Eusebius hist. eccl. I 11 Photius bibl. p. 316. 
1 *eizooto] uicesimo secundo Lat, quod probat Scaliger τῆς] zeli τῆσ 

W 2 Ἑἑπτὰ καὶ τριάκοντα] triginta duos (XXXV. all.) Lat 3 Betavéov] 

ναβαταίου ἃ βαταναίων WE bantanaeorum Lat αὐταῖς) αὐτοῖσ MW 
4 Ἐτὸ πᾶν om. M γῇ! τὴ γῆ MWE — 5 "πρόσοδοι δ᾽ ἤσαν, litt. οδοι δ᾽ ἢ 
i. ras. m. 2, σ (post 6) ex o corr. ἃ 6 Exguvev] χρίνοιεν M χρίνειεν W χρί- 

suc B. 7 ἐπιβοϑῶ E . S*cAÀG A  *o&oo M — 10 *éyxAnuct: MW 
13 κατελείπετο MWE * TiBégioc] tiberius caesar Lat 14 *agvoor W 
16 ἃ 109 sqq excerpsit Eusebius cum Photio ἘΠετραίων Eus βασιλεὺς om. 

E 18 *zoAlv» W 190! MWE  20*coi] tjo M 22 ἀδελφὴ) ἀδελφοῦ E 
23 γάμων MWE 24 Ἐμετοιχεῖσϑαι ἃ μετοιχιεῖσϑαι Cocceji 28 πίστεωσ 
WE et ut uid. Lat 29 Ἐξχπιστοσ W 
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πέμτεειν αὐτὴν ἐπεὶ αχαιροῦντος, μεϑόριον δ᾽ ἐστὶ τῆς τε ᾿Αρέτα 

xai Ἡρώδου ἀρχῆς, γνώμην οὐχ ἐχφαίνουσα τὴν αὐτῆς. καὶ ὁ 

m ἐξέχεεμιμεν μηδὲν ἡσϑῆσϑαι τὴν ἄνϑρωστον χεροσδοχῶν. 
j δέ, προατεεστάλκει γὰρ ἐχ πλείονος εἰς τὸν αχαιροῦντα τῷ τε 

aro αὐτῆς ὑπιοτελεῖ, στάντων εἰς τὴν ὁδοιπορίαν ἡτοιμασμένων 
ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ ἅμα τὲ σπταρὴν καὶ ἀφωρμᾶτο εἰς τὴν ᾿ραβίαν 
χομιδῇ τῶν στρατηγῶν i» διαδοχῆς παρῆν τε ὡς τὸν πατέρα ἡ 
τάχος xai αὐτῷ τὴν Ἡρώδου διάνοιαν ἔφραζεν. ὁ δὲ ἀρχὴν ἔχϑρας 
ταύτην ποιησάμενος ττὲρί τὲ ὕρων ἐν γῇ τῇ Γαμαλιχῇ, καὶ δυνά- 
μεως ἑχατέρῳ συλλεγείσης εἰς σπιύλεμον καϑίσταντο στρατηγοὺς 
ἀτιεσταλχότες ἀνϑ᾽ ἑαυτῶν. καὶ μάχης γενομένης διερϑάρη sag 
ὁ Ἡρώδου σιρατὸς προδοσίας αὐτῷ γενομένης ὑπ᾽ ἀνδρῶν φυγά- 
δων, οἱ ὄντες i τῆς Φιλίστου τετραρχίας Ἡρώδῃ συνεστράτευον. 
ταῦτα Ἡρώδης γράφει τιερὸς Τιβέριον. ὁ δὲ ὀργῇ φέρων τὴν -doéra 
ἐχειχείρησιν γράφει πρὸς Οὐιτέλλιον πόλεμον ἐξενεγχεῖν xal ἤτοι 
ζωὸν ἑλόντα ἀναγαγεῖν δεδεμένον ἢ χτεινομένου :τέμττειν τὴν χε- 
φαλὴν ἐπε αὐτόν. xal Τιβέριος μὲν ταῦτα τεράσσειν ἐπέστελλεν 

τῷ χατὰ Συρίαν στρατηγῷ. 

2. Τισὶ δὲ τῶν Ἰουδαίων ἐδόχει ὀλωλέναι τὸν Ἡρώδου στρα- 
τὸν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χαὶ μάλα διχαίως τινυμένου κατὰ στοινὴν Ιωάν- 
vov τοῦ ἐπιχαλουμένου βατιτιστοῦ. χτείνει γὰρ δὴ τοῦτον Ἡρώδης 
ἀγαϑὸν ἄνδρα xci τοῖς Ἰουδαίοις κελεύοντα ἀρετὴν ἐτεασχοῦσιν xai 
τὰ πρὸς ἀλλήλους διχαιοσύνῃ καὶ τιρὸς τὸν ϑεὸν εὐσεβείᾳ χρωμέ- 
γοις βατιτισμῷ συνιέναι" οἵτω γὰρ δὴ καὶ τὴν βάπτισιν ἀποδεχτὴν 
αὐτῷ φανεῖσϑαι μὴ, ἐπεί τινων ἁμαρτάδων σεαραιτήσει χρωμένων, 
ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἁγνείᾳ τοῦ σώματος. ἅτε δὴ χαὶ τῆς ψυχῆς δικαιοσύνῃ 

 AMWELat Zonaras I p. 485 Exc. Peiresc. Origenes cont. Cels. I p. 35 nic 

bius hist. eccles. I 11, 4; dem. euang. IX 5, 15. 

1 δῚ τέ MW δὲ E 2 τὴν écvtjo MWE ὃ om. MWE δ. ἐξέπεμπε 
(πεν W) MWE 4 προαπεστάλχει — 1 παρὴν] praemiserat- enim ante mul- 
ium tempus ad patrem, ut ei apud macherunta omnia praepararentur, quae 
itineris usus exposceret, a ductoribus aretae suscipitur Lat Ἐτῷ τε] τότε 
ed. pr. 5 ὑποτελῆ ed. pr. 6 ἅμα ve] ἀρέτα MWE dqoguavo W 
ἀφορμᾶται Ὲ 9 yg] vj γῆ MWE γαμαλίτιδι MWE gamalica (gamalitica 
cod. A) Lat 10 χαϑίστανται E 11 Ἐπᾶς τε πᾶσ ἃ 15 οὐϊτέλιον E 

16 ἀγαγεῖν E 19 incip. Eus; breuiter huius loci meminit Origenes Ἡρώ- 
δου] Ἰουδαίων Eus. dem. 20 τιννυμένου codd. E Eus 21 τοῦ καλουμένου 
Eus ὅτι χτείνει Ἰωάννην ἡρώδησ incip. Exc — δὴ om. MWE Eus. dem. et 
Eusebii hist. eccl. codd. plurimi 22 rove ἰουδαίουσ E ἐπασκοῦντασ E 
23 Ἐτὸν om. Eus. dem. χρωμένουσ EEus χρομένοισ Exc 24 δὴ om. 
MWEExe 25 Ἐφαίνεσϑαι Eus. dem., qui bic finit 26 *&c& δὴ καὶ suspecta 
uidentur Holwerdae ^ *z«i om. Exc. : 
Ὶ Iosephus IV. 11 
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χεροεχχεχαϑαρμένης. καὶ τῶν ἄλλων συστρεφομένων, καὶ γὰρ ὕσϑη- 
σαν ἐπὶ πλεῖστον τῇ ἀχροάσει τῶν λόγων, δείσας Ἡρώδης τὸ ἐπὶ 
τοσόνδε σπειϑανὸν αὐτοῦ τοῖς ἀνθρώποις μὴ ἐπὶ ἀποστάσει τινὶ 
φέροι, πάντα γὰρ ἑῴχεσαν συμβουλῇ τῇ ἐκείνου πράξοντες, ττολὺ 
κρεῖττον ἡγεῖται ztgív τε νεώτερον ἐξ αὐτοῦ γενέσϑαι προλαβὼν 
ἀνελεῖν τοῦ μεταβολῆς γενομένης [μὴ] εἰς πτράγματα ἐμπεσὼν με- 
τανοεῖν. χαὶ ὃ μὲν ὑποψίᾳ τῇ Ἡρώδου δέσμιος εἰς τὸν Mayau- 
ροῦντα πεμφϑεὶς τὸ ττροειρημένον φρούριον ταύτῃ χτίννυται. τοῖς 
δὲ Ιουδαίοις δόξαν imi τιμωρίᾳ τῇ ἐκείνου τὸν ὄλεθρον ἐττὶ τῷ 
στρατεύματι γενέσϑαι τοῦ ϑεοῦ χαχῶσαι Ἡρώδην ϑέλοντος. 

8. Οὐιτέλλιος δὲ τεαρασχευασάμενος ὡς εἰς πόλεμον τὸν πρὸς 

Ldoévav δυσὶ τάγμασιν ὁπλιτῶν ὅσοι τε ττερὶ αὐτὰ τψϑιλοὶ xai iz- 
γιεῖς συμμαχοῦντες &x τῶν ὑττὸ Ῥωμαίοις βασιλειῶν ἀγόμενος, ἐτεὶ 
τῆς Πέτρας ἠπείγετο χαὶ ἔσχε Πτολεμαΐδα. ὡρμημένῳ δ᾽ αὐτῷ 

διὰ τῆς Ἰουδαίων ἄγειν τὸν στρατὸν ὑπιαντιάσαντες ἄνδρες. οἱ τρώ- 
TOL τταρητοῦντο τὴν διὰ τῆς χώρας óÓóv' οὐ γὰρ αὐτοῖς εἶναι πα - 
τρίον τιεριορᾶν εἰχόνας εἰς αὐτὴν φερομένας, σπτολλὰς δ᾽ εἶναι σὴη- 
μαίαις ἐτειχειμένας. καὶ τεδισϑεὶς μετέβαλέν τε τῆς γνώμης τὸ ἐπεὶ 
τοιούτοις περοβουλεῦσαν xal διὰ τοῦ μεγάλου τιεδίου κελεύσας χω- 
ρεῖν τὸ στρατόπεδον αὐτὸς μετὰ Ἡρώδου τοῦ τετράρχου χαὶ τῶν 
φίλων εἰς Ἱεροσόλυμα ἀνήει ϑίσων τῷ ϑεῷ ἑορτῆς πατρίου τοῖς 
Ιουδαίοις ἐνεστηχυίας. εἰς ἣν ἀπαντήσας xai δεχϑεὶς ὑπὸ τοῦ τῶν 

Ιουδαίων σπιλήϑους ἐχηιρεττῶς τρεῖς μὲν ἡμέρας ταύτῃ διατριβὴν 
ποιεῖται, ἐν αἷς Ιωνάϑην τὴν ἱερωσύνην ἀφελόμενος ἐγχειρίζει τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ Θεοφίλῳ, τῇ τετάρτῃ δὲ γραμμάτων αὐτῷ παραγε- 
PPHEME ἃ ἐδήλου τὴν dis o zelsvei», ὥρχισεν τὴν γεληϑὺ » ἐπ᾽ 

AMWELat Zonaras » p. 486. Exc. Peiresc. Eusebius hist. eccl. Lira 5; 

Photius p. 316. 
1 Ἐπροκεχαϑαρμένησ Exc et ut uid. Eus; finiunt Exc — *&AZov] λαῶν ex corr. 

A perplurima multitudo Lat ἀνθρώπων coni. ἡσϑησανὶ) Eus ἤρϑησαν codd. 

E et Eusebii codd. quidam 2 δείσας) δείσασ δ᾽ AE et Eusebii codd, quidam 

3 ἀποστάσει!) στάσει MWE 4 Ἐφέρειν MW φέροιτο Eus ἐοίχασι 
MWE Ἐἐχείνων M  ἔἜπολὺ] πολὺ τι Μ'ὀ 5 Ἐἐέξ] ὑπ᾽ (ἀπ᾿ codd. quidam) 
Eus 6 Ἑάναιρεῖν Eus *roi] ἢ Eus *u; om. Eus Ἐ εἰς) εἰσ τὰ 
MW 7 τὸν om. E 8 Ἐχτίννυται) fin. Eus 9 δόξαν! δόξα E uidebatur 
Lat δόξαν παρέσχεν Holwerda ἔδοξεν Bekker δόξα ἦν coni. 10 χαχῶσαι 
“Πρώδην] E χαχῶσ ἡρώδη codd. 11 οὐϊτέλιοσ ME 12 ἱπποῖσ W 
14 ὡρμημένων E 16 τὴν διὰ] E διὰ τὴν codd. Ἑαὑτοῖσ À 11 σὴ» 

μαίαις] ἘΞ σημαίασ (al i. ras. À) codd. 18 "μετέβαλ ἕν τε] μεταβάλλεται 

μεταβάλετε W 20 αὐτὸς] Εἰ αὐτόσ τε codd. 28 εἡμέρασ, «o ex eu CO 

A 24 ἱερωσύνην) ἀρχιερωσύνην MWE 25 *ói] δὲ xal MW * aco 
γεγνομίνων W 26 Ἐτὴν τοῦ τιβερίου M 
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εὐνοίᾳ τῇ Γαΐου. ἀνεχάλει δὲ χαὶ τὸ στράτευμα ἐπὶ τὰ οἰχεῖα 
ἑχάστου χειμαδιᾶν zóAceuov ἐχφέρειν οὐχέϑ᾽ ὁμοίως δυνάμενος διὰ 

τὸ εἰς Γάιον μεταηιειτωχέναι τὰ τιράγματα. ἐλέγετο δὲ xai τὸν 
'"4doérav οἰωνοσχοκησάμεγον zoóc τὴν ἀγγελίαν τῶν Οὐιτελλίου 
στρατιωτῶν φάναι μηχανὴν οὐχ εἶναι τῷ στρατῷ τῆς ἐπεὶ Πετραίους 
ὁδοῦ" τεϑνήξεσϑαι γὰρ τῶν ἡγεμόνων ἢ) τὸν τιολεμεῖν χελεύσαντα 
ἢ τὸν γνώμῃ τῇ ἐχείνου ὡρμημένον διαχονεῖσϑαι ἢ ἐφ᾽ ὃν γένοιτο 
ἡ παρασχευὴ τοῦ στρατεύματος. καὶ Οὐιτέλλιος μὲν ἐπ᾿ ᾿Αντιο- 
χείας ἀνεχώρησεν. ᾿“γρίνσπας δὲ ὁ ̓ Ιριστοβούλου υἱὸς ἐνιαυτῷ τερό- 
τερον ἢ τελευτῆσαι Τιβέριον ἐπὶ Ῥώμης ἄνεισι πιράξων τι saga 
τῷ αὐτοχράτορι δυνάμεώς τινος αὐτῷ τταραγενομένης. βούλομαι 
ovy εἰγεεῖν i μαχρότερον τιερί vt Ἡρώδου xoi γένους αὐτοῦ ὡς 
ἐγένετο, ἅμα μὲν xal διὰ τὸ ἀνήχειν τῇ ἱστορίᾳ τὸν τιερὶ αὐτῶν 
λόγον, ἅμα δὲ χαὶ παράστασιν ἔχειν τοῦ ϑείου, ὡς οὐδὲν ὠφελεῖ 
γελῆϑος οὐδ᾽ ἄλλη τις ἀλχὴ τῶν ἐν ἀνϑρώποις ἐπιτετευγμένων δίχα 
τῶν πιρὸς τὸ ϑεῖον εὐσεβειῶν, εἴ γε ἐντὸς ἑχατὸν ἐτῶν ἐξόδου συν- 
(di πλὴν ὀλίγων, πολλοὶ δ᾽ ἦσαν, διαφϑαρῆναι τοὺς Ἡρώδου 
ἀντογόνους" φέροι δ᾽ ἄν τι χαἀπὶ σωφρονισμῷ τοῦ ἀνϑρωπιείου 
γένους τὸ τὴν δυστυχίαν αὐτῶν μαϑεῖν, ἅμα δὲ xai τὸν ᾿,1γρίέτσεσταν 
διηγήσασϑαι ϑαύματος ἀξιώτατον γεγενημένον, 0c &x τεάνυ ἰδιώτου 
xci παρὰ πᾶσαν δόξαν τῶν εἰδότων αὐτὸν ixl τοσόνδε ηὐξήϑη 
ὀυνάμεως. εἴρηται μὲν οὖν μοι χαὶ τιρότερον περὶ αὐτῶν, λεχϑή- 
σεται δὲ χαὶ νῦν ἀχριβῶς. 

4, Ἡρώδῃ τῷ μεγάλῳ ϑυγατέρες ἐκ Π]αριάμμης τῆς Ὑρχανοῦ 
ϑιυγατρὸς γίνονται δύο, Σαλαμψιὼ μὲν ἡ ἑτέρα, ἣ γαμεῖται Φασαήλῳ 
τῷ αὐτῆς ἀνεψιῷ Φασαήλου τταιδὶ ὄντε τοῦ Ἡρώδου ἀδελφοῦ δε- 

$ 126 cf. bell. Iud. II 178. 

AMWELat Zonaras I p. 481. , 
2 χειμαδιᾶν πόλεμον, litt. vz i. ras. ut uid. m. 2 A χειμαδιαν] χειμα- 

διοῦντοσ MW, i. marg. yo χειμαδιοῦντασ Α χειμάδια coni. 4 τῶν — ὃ στρα- 
τιωτῶν] to οὐϊτελίου στρατείασ E τῶν Ov. ἐπιστρατειῶν Cocceji 9 Ἐφαί- 

ναι W Πετραίους óóov] πέτρασ | εἰ: σόδου (πέτρασ ex πετραί, εἰ ex o, ὅδου 
ex ὅδοῦ corr) ἃ πέτρασ εἰσόδου MWE wt ad petraeos adueniret Lat — 5 Ἐἢ 
(ante 2 )] χαὶ MW γίνοιτο E 8 οὐϊτέλιοσ E. 10 ἔπράξων τι] πράξαντι 

MW 12 *ovr] μὲν οὖν M 14 *Aoyor A zal] x«l διὰ τὸ E 15 πλη- 

ϑὺσ MWE  evom.E 18 *&4v99goziov A*W 19 Ἐδιστυχίαν W 20 * óc] 
qualiter (ὡς) Lat 21 *«vvóv] αὐτῶ M. 22 uo. om. MWE 23 *ói] δέ μοι 
MW 24 Μαριάμμης! μαριάμησ τῆσ ἀλεξάνδρου χαὶ ἀλεξανδρασ E 25 9vyc- 
τρὸσ ὑρχανοῦ tr. E ἘΣαλαμψιὼ] salome Lat(?) 26 Ἡρώδου] ἡρώδου i. 
ras. maiore m. 1 A φασαήλου MW Aerodis Lat 

ΤῸ 
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, - M 3 , , , ^ 

δωχότος τοῦ πατρὸς αὐτήν, Κύπρος δὲ ᾿ΑἸντιπτάτρῳ καὶ αὐτὴ ἀνε- 
^ C ^ - 3 - — ^ , F^ 

131 ψιῷ Ἡρώδου παιδὶ τῆς ἀδελφῆς Σαλώμης. xal Φασαήλῳ μὲν i 
^ - ? - 2 , 3 ; , 

Σαλαμψιοῦς γίνονται τέντε τταῖδες dvvízavoog .«4λέξανδρος Ἡρώ- 
, 3 ^ fa ^ , e , - 

Órc ϑυγατέρες τε .4λεξάνδρα xci Κύπρος, ἣν LAygímzag γαμεῖ ὃ 
2 , 3 , A , , ΕΣ 

“ριστοβούλου. .4λεξάνδραν δὲ γαμεῖ μὲν Τίμιος Ko avro 
- 2 $ ^! τ  N 1) ^ - 

132 τῶν ἀξιολόγων. za! ᾧ δὴ ἄτεχνος τελευτᾷ. Κύπρῳ δ᾽ ἐξ ᾽,21γρίτε- 

σου μὲν ἄρρενες γίνονται δύο, Mu δὲ τρεῖς Βερενίκη Ma- 

ριάμμη «ρούσιλλα. ᾿ἀγρίνεστας δὲ xci “Ζροῦσος τοῖς ἄρσεσιν Ovóo- 
133 ματα, ὧν ὃ “ροῦσος πρὶν ἡβῆσαι τελευτᾷ. * τῷ δὲ πατρὶ τούτων 

LAygímmog ἐτρέφετο μετὰ xoi ἑτέρων ἀδελφῶν Ἡρώδης zal ᾿“Α͂ γρίσεστας ἐτρέφ μετὰ xai ρων ἀδελφῶν Ἡρώδης zal “4ρι- 
΄ ^ Y , * ' - c , : - , - 

στόβουλος" χαὶ Βερενίχη xai οἵδε παῖδες Ἡρώδου τοῦ υἱέος τοῦ 
μεγάλου" ἡ δὲ Βερενίχη Κοστοβάρου xal Σαλώμης παῖς τῆς Ἡρώ- 

134 δου ἀδελφῆς. τούτους ᾿“ριστόβουλος νηπίους λείπεται ϑνήσχων 
vzÓ τοῦ πατρὸς σὺν ᾿,1λεξάνδῳ τῷ ἀδελφῷ, καϑὰ προειρήχαμεν. 
ἡβήσαντες δ᾽ ἃ) Ἡρώδης μὲν οὗτος ὃ τοῦ .4γρί ' ἀδελφὸ ἡβήσαντες ὃ ἄγονται Ἡρώδης μὲν οὗτος ὃ τοῦ .“γρίππου αδελφὸς 

, , 3 ^ LN o2: LEN ^; 

Παριάμμην ϑυγατέρα Ολυμπιάδος τῆς Ἡρώδου βασιλέως ϑυγατρὸς 
"R3 , e] , 3 ^ S € € , - 

. xai ]ωσήτιου τοῦ [o05:0v, αδελφὸς δὲ οὗτος Ἡρώδου τοῦ βασι- 

135 λέως" ἴσχει τε ἐξ αὐτῆς υἱὸν ᾿Αριστόβουλον. ὃ δὲ τρίτος τοῦ 
᾿ 3 ^ , ^ Ἐκ , 

᾿Πγρίσπστου ἀδελφὸς ᾿Αριστόβουλος γαμεῖ Ἰωτάπην Ξαμψιγεράμου 
ϑυγατέρα τοῦ Ἐμεσῶν βασιλέως. εἰμ τε αὐτοῖς γίνεται χωφή" 

AMWELat 
1 αὐτὴν τοῦ πατρὸσ tr. MW 2 παιδὶ to ἀδελφὴσ ἡρώδου tr. E 

3 *salampsus Lat ἡρώδησ ἀλέξανδροσ tr MWELat 4 τεὶ δὲ MWE 
5 ᾿Αριστοβούλου] alexandri cod. ALat — μὲν om. E * Tíuoc Κύπριος avo] 
honorabilis uir cyprus Lat — 6 δὴ] δὴ καὶ ME — *a&yoínna MW 1 ἄρσε- 
νεσ MWE ἄρσενεσ μὲν tr. E Bsovixy MWE μαριάμη ΒΒ 8 δρου- 
σίλλα AME 9 τῷ δὲ] transit ad progeniem Aristobuli et Berenicae Salomae 

filiae, quibus erant filii tres Herodes Agrippa Aristobulus, filiae duae Herodias 

et Mariame (bell. Iud. I 552), quos losephum non sine mentione praeteriisse 

puto; quare lacunam statuo; cf. ad $ 138 Ἐτῷ δὲ — 10 ἐτρέφετο) agrip- 
pas autem a patre nutriebatur Lat τῷ δὲ πατρὶ ὃ δὲ πατὴρ Hudson 

10 "αγρίππασ, «c in αἰ corr. ἃ μετὰ --- ἀδελφῶν om. Lat Ἡρώδης! - 
ἡρώδησ τε MW ἡρώδησ δὲ E Ἡρώδου τε x«l ᾿Αριστοβούλου Hudson 
Ἡρώδης — 12 μεγάλου] herodes autem et aristobulus et uerenice etiam hi quo- 
que filii fuerunt filii maioris herodis Lat 11 xal Βερενίκη] καὶ βερνίχη MW 
zal ἀδελφὴ ἡρωδιὰσ ἀριστοβούλου E x Βερνίχης Hudson τοῦ υἱέωσ ἡρώδου 
tr. E. 12 βερνίχη MWE 13 Ἐλείπεται ϑνήσχων] ϑνήσχει λιπὼν MW 
14 χαϑάπερ εἰρήχαμεν MW ὡς ἤδη εἴρηται ΒΞ 18 δὲ E Ἐαγρίππα MW 
Ἐκδελφὸς] υἱὸσ MW 16 μαριάμην E mariam Lat βασιλέως] τοῦ βασι- 
λέωσ E 11 ἔτοῦ Ἰωσήπου om. Lat δὲ] δ᾽ MW δ᾽ ἦν 'Hoosov τοῦ 
βασιλέως] τοῦ βασιλέωσ ϑυγατρὸσ MW τοῦ βασιλέωσ ἡρώδου E 18 ce] δ᾽ 
MWE 19 Σαμῃψιγεράμου) lapsigerami cod, ALat 20 ἐμμεσῶν E τε] 
δὲ MWE 
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ὄνομα xai τῇδε ᾿Ιωτάτεη. καὶ τάδε μὲν τῶν ἀρσένων τέχνα. Ἥρω- 
διὰς δὲ αὐτῶν ἡ ἀδελφὴ γίνεται Ἡρώδῃ Ἡρώδου τοῦ μεγάλου τεαιὸὶ 
γεγονότι ix αριάμμης τῆς τοῦ Σίμωνος τοῦ ἀρχιερέως, καὶ av- 

τοῖς Σαλώμη γίνεται, μεϑ᾽ ἧς τὰς γονὰς Ἡρωδιὰς Gr συγχύσει 
φρονήσασα τῶν ττατρίων Ἡρώδῃ γαμεῖται τοῦ ἀνδρὸς τῷ ὁμοιτα- 
τρίῳ ἀδελφῷ διαστᾶσα ζῶντος. τὴν δὲ Γαλιλαίων τετραρχίαν οὐ - 
τὸς εἶχεν. ἡ δὲ ϑυγάτηρ αὐτῆς Σαλώμη Git γαμεῖται Ἡρώ- 

δου πιαιδὶ τῷ τετράρχῃ τῆς Τραχωνίτιδος, xal ἄπαιδος τελευτή - 
σαντος ᾿Ἱριστόβουλος αὐτὴν ἄγεται Ἡρώδου :ιαῖς τοῦ ᾿41γρίττεου 
ἀδελφοῦ. παῖδες δὲ ἐγένοντο αὐτοῖς τρεῖς Ἡρώδης ᾿“Τγρίτετεας 
᾿Τριστόβουλος. τοῦτο μὲν δὴ τὸ Φασαήλου χαὶ Σαλαμψιοῦς ἐστι 
γένος. Κύτιρῳ δ᾽ ἐξ ᾿Αντιπάτρου ϑυγάτηρ γίνεται Κύπρος, zai 
αὐτὴν ᾿1λεξᾶς ὃ Ἑλκίας γαμεῖ τοῦ ᾿λεξᾶ, καὶ αὐτῆς ϑυγάτηρ vv 
Κύπρος. Ἡρώδης δὲ xai ᾿“λέξανδρος, ovg ἀδελφοὺς ἔφην ᾿“ντι- 
πεάτρου, ἄτεχνοι τελευτῶσιν. ᾿Αλεξάνδρῳ δὲ τῷ Ἡρώδου aii 
τοῦ βασιλέως τῷ ὑπτὸ τοῦ πατρὸς ἀνῃρημένῳ ᾿Αλέξανδρος καὶ Τι- 
γράνης ἐγεγόνεισαν υἱεῖς ἐκ τῆς "Aoxeháov τοῦ ἹΚατιπταδόχων βα- 
σιλέως ϑυγατρός. χαὶ Τιγράνης μὲν “βασιλεύων ᾿Αρμενίας χατη- 
γοριῶν αὐτοῦ rl Ῥώμης γενομένων ἄτεαις τελευτᾷ. * ΓΞ Ὁ 
δὲ Τιγράνης ὁμώνυμος τῷ ἀδελφῷ γίνεται πεαῖς καὶ βασιλεὺς "Ao- 

uevíag oz Νέρωνος éxzéumerot υἱός τε ᾿Αλέξανδρος αὐτῷ γίνεται. 
γαμεῖ δ᾽ οὗτος ᾿ΑἸντιόχου τοῦ Κομμαγηνῶν βασιλέως ϑυγατέρα 

Ἰωτάπην, ἡσίοδός τε τῆς ἐν Κιλικίᾳ Οὐεσ:τασιανὸς αὐτὸν ἵσταται 

AMWELat 

1 *cgóg] τῆτε MW Ἐϊωτάπη - À *'Hoeóutc -- 2 παιδῆ herodias 

quoque erat his soror progenita, quae herodi herodis inaioris filio fuerat iuncta 
Lat 2 γίνεται] γήμεται E — 3 γεγονότι 00 γέγονεν MW, om. ΕΒ μαριάμ- 
νησ M μαριάμησ E ὃ τῷ om. E 6 ζῶντος] τοῦ προτέρου γαμέτου Cov- 
toc E εἶχεν οὗτοσ tr. MW 11 ᾿ἀριστόβουλος] καὶ ἀριστόβουλοσ E 
τοῦτο — 12 γένος! hoc loco minus recte extant; nam supra hoc genus enarra- 

tum erat, at hic Aristobuli prolem habuimus. etiam insequentia (usque ad 15 zz- 

λευτῶσιν) ad ea potius spectant, quae $$ 130—132 referuntur; nam Herodes et 

Alexander fratres Antipatri filii sunt Phasaéli et Salampsius (S 131); eidem loco 

Cypri quoque mentio multo aptior est. quare uide num tota $ 138 post 132 
(τελευτᾷ) transponenda sit. ἘΦασαήλου καὶ om. Lat σαμψιοῦσ MWE 
salampsus Lat 12 *yévovo W Κύπρῳ] ei Lat 18 *ó Ἑλχκίας] σέλκιοσ 
MW seicias Lat Ἐτοῦ Αλεξᾷ — ϑυγάτηρ] alexae uero huiusque mulieris 
filia Lat Ἑαυτῆς] αὐτοῖς W 14 “Ἀντιπάτρου] antipae cod. A Lat 
11 χαπποδοκῶν codd. E 18 Ἐβασιλέων W 20 δὲ om. E "ὁμωνύμωσ 
M 23 ηἡσίοδός vc] om. spatio uacuo 6 litt. relicto E ἡσίοδος] isedis (lesidi 
cod. Berol) Lat Νησιάδος Harduinus numi antiq. illustr. p. 150 νησίδος Ernesti 

ἵσταται] i. marg. yo καϑίσταται ἃ καϑιστᾷ E 
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^; * ' ' » zr; , 2 n c u E 4 

βασιλέα. χαὶ τὸ μὲν ᾿Αλεξάνδρου γένος εὐϑὺς Gua τῷ φυῆναι τὴν 
, Σ 25 - 2 , , B 

ϑερα:τείαν ἐξέλισεεν τῶν Ἰουδαίοις ἐπιχωρίων μεταταξαμενοι πρὸς 
S ὥγχνη ἡ , E N » E , , - 

τὰ Ἕλλησι πατρια᾿ ταῖς δὲ λοιτταῖς ϑυγατράσιν Ἡρώδου τοῦ βα- 
σιλέως ἀτέχνοις τελευτᾶν συνέττεσεν. τῶν δὲ γενομένων Ἡριύδου 

ἀ:τογόνων ovg κατέλεξα ἔμενον ἐν ᾧ χρόνῳ ᾿.“2γρίτιπτας 0 μέγας τὴν 
βασιλείαν παρέλαβεν. τούτων δέ μοι τοῦ γένους πτροδεδηλωμένων 

, ^ , , 3 , , £^ c - 

διέξειμι λοιττόν, ὅττόσαι ᾿,1γρίσττᾳ τύχαι συνέλϑοιεν, ὥς τὲ αὐτῶν 
Y , , ^ , Ji , , ce , 

διάδρασιν zvoujaauevog ἐπεὶ μέγιστον αξιώματός ve eua προχόψειεν 
χαὶ δυνάμεως. 

QU AM Y 1e ΑΜ ΘΟ ΣΟΙ VI. 1. Ἡρώδου τοῦ βασιλέως ολίγον τερὸ τῆς τελευτῆς “41γρίτε- 
D , ;, M € , N , 2 m 

cag àv Ῥώμῃ διαιτώμενος xal ὁδμοτροφίας xai συνηϑείας αὐτῷ 
“πολλῆς γενομένης ττρὸς “Ιροῖσον τὸν Τιβερίου τοῦ αὐτοχράτορος 

^ 33. , - , - , n dfe 3 , 

υἱὸν x«i dyvovíc τῇ e1govGov τοῦ μεγάλου yvvatxi εἰς φιλίαν agí- 
, ΄-- ' , 3 s i - τὰ 

χετο. Βερενίχης τῆς μητρὸς τιμωμένης svo αὑτῇ καὶ ττροαγωγῶν 
2)... , ^ , , ' , δ) e) , x 

ἠξιωχυίας τὸν υἱόν. φύσει δὲ μέγας ὧν ὃ «Ἥγρίπιτας xai δωρεῖ- 
^ ^ te " ^ - M Pj 27:5 - - 

σϑαι πολυτελὴς ζώσης uiv τῆς μητρὸς ovx ἐξέφαινε τῆς ψυχῆς τὸ 
"ἢ ν , 2 - 2 ^ M ^ ἘΞ , 

ϑέλον διαδιδράσχειν αὑτῆς ηξιωχὼς τὴν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ytvo- 
, S] , J , ^ - , ^ - b - 

μένην ὀργήν, vei δὲ Βερενίχη τελευτᾷ, γενόμενος ἐτεὶ τῷ αὐτοῦ 
, M ^^ ^ 2 ς , ) 

τρόπῳ, τὰ μὲν εἰς πολυτέλειαν τῆς χαϑ' ἡμέραν διαίτης, τὰ ὃ εἰς 
- - ^ * , b^ 3 L^ - 

τῶν δωρεῶν τὸ μὴ μέτρῳ τιροϊέμενον ἀνάλωσε τῶν χρημάτων, 
' "nus ) 2 ' m- ἢ 2 υὴ ΄ 2 , 3 , 

τὰ πλεῖστα δ᾽ εἰς τοὺς Καίσαρος αἀτιελευϑέρους ἐτετέλεστο ἐλτείδι 
, - 2. - , 25, * 3i c - 

πράξεως τῆς αὐτῶν, τιενία τὲ £v ὀλίγῳ zteol αὐτὸν ἣν. xal τοῦτο 
3 F^ - 3 € , , ^ c , - , e 

ἣν χώλυμα τῆς ἐν Ῥώμῃ διαίτης, καὶ ὃ Τιβέριος τοῖς φίλοις τοῦ 
, ^ , ' - P] » - ^ ^ 

υἱέος τετελευτηχότος ἀτιειτοὼν φοιτᾶν eig ὄψιν αὑτῷ, διὰ τὸ Gve- 
ρεϑίζεσϑαι πρὸς τὸ λυπεῖσθαι μνημονεύων τοῦ παιδὸς ϑεωρίᾳ τῇ 
ἐκείνων. 

AMWELat Zonaras I p. 451. 
1 ἔφύναι M 2 μεταταταξάμενοι M. μεταταξάμενον E 4 τῶν δὲ — 

6 παρέλαβεν) herodis autem quam memoraui prosapia permansit usque ad tem- 

pus quo agrippa maior regnum accepit Lat, om. E 5 χατέλεξα ἔμενον) 
χατελέξαμεν ὄντων MW χατέλεξα μενόντων Bekker 6 *rovto»] i. marg. 
XF Lat *ó£] τέ ed. pr. — *rov γένους] de herodis genere Lat ^ προδεδὴ- 
λωμένου E 1 ὁπόσαι] ὅπόσαι τε MWE ὡς] πῶσ E 8 τε ἀξιώματοσ 

tr. E 10i.marg. ; E 11 ἐν] ἐν v; MWE — *óouuep αὶ 14 βερνίχησ 
ΜΕ αὐτῇ! αὐτὴῆσ MWE — xai — 15 υἱόν] et uenerabiliter appellaret Lat 

προαγωγῶν) προαγαγὼν W spatium uacuum 7 litt. E προαγαγεῖν Hudson 

et Cocceji 15 "ἠξιωχύασ A ó om. MWE 16 Ἐπολυτελεῖσ W Ἐἐξέ- 
qc τῆς] ἐξεφαίνετο ἐκ MW 17 διαδιδράσχον E toic om. MWE 

γινομένην uel γενομένην ἀν Bekker 18 δὲ Βερενίκη] δ᾽ ἡ βερνίχη MWE 
19 τῆς] E τῆς εἰσ codd. Ἐδ᾽ εἰς] δὲ £x MW δ᾽ εἰσ τὸ μὴ μέτρω τῶν 
δωρεῶν προϊέμενον E 20 τῶν] τὸ τῶν ἃ ἀναλῶσαι MW 22 τῆς] 

roig E 24 υἱέωσ E 

Q 

10 
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2. .ià μὲν δὴ ταῦτα ἐπὶ τῆς Ιουδαίας πλέων (yero χαχο- 
πραγῶν xal τεταπεινωμένος ὑλέϑρῳ ve ὧν εἶχεν χρημάτων xol 

ἀπορίᾳ τοῦ ἐχείσοντος τὰ χρέα τοῖς δανεισταῖς πολλοῖς τε οὖσιν 

χαὶ ἀλεωρὰν οὐδ᾽ ἡντινοῦν ἐνδιδοῦσιν, ὥστε ἀπορίᾳ τῶν τεοιητέων 

xal αἰσχύνῃ τῇ ἐν αὐτοῖς ὑποχωρήσας εἴς τινὰ :“τύργον ἐν Ἤαλά- 
ϑοις τῆς Ιδουμαίας ἐν πιερινοίᾳ τοῦ μεταστήσοντος αὑτὸν ἦν. αἰ- 

σθάνεται δ᾽ αὐτοῦ τὴν διάνοιαν Κύπρος ἡ γυνὴ παντοία τε ἦν 
ἀτείργουσα τῶν ἐπὶ τοιούτοις βουλευμάτων. διαιτέμτεεται δὲ zal 
ὡς τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ Ἡρωδιάδα Ἡρώδῃ τῷ τετράρχῃ συνοιχοῦ- 
σαν γράμματα, δηλοῦσα τό τε ἐπὶ τοιούτοις τοῦ ᾿“γρίπττα προβου- 
λεῦσαν χαὶ τὴν ἀνάγχην, » Gv αὐτὰ ἐξήγαγεν" ἐχέλευέν τε συγγενῆ 
οὖσαν βοηϑεῖν ϑεωροῖσαν, ὡς αὐτὴ zavroíog ὡς χκουφίζοι τὸν 
ἀνδρα χαὶ ταῦτα ἐξ ὁμοίων ἀφορμῶν. οἱ δὲ μεταπέμψαντες αὐτὸν 
οἰχητήριον ἀπέδειξαν Τιβεριάδα χαί τι χαὶ ἀργύριον ὥρισαν εἰς 
τὴν δίαιταν, ἀγορανομίᾳ ve τῆς Τιβεριάδος ἐτίμησαν. οὐ μὴν ἐπὶ 
σελεῖόν γε Ἡρώδης ἐνέμεινε τοῖς δεδογμένοις, χαίτοι γε οὐδ᾽ ὡς 
ἀρχοῖντα ἦν᾽ ἐν γὰρ Τύρῳ παρὰ συνουσίαν ὑ:τὸ οἴνου γενομένων 
αὐτοῖς λοιδοριῶν, ἀνεχτὸν οὐχ ἡγησάμενος 1γρίπτεας τοῦ Ἡρώδου 
τε ἐπονειδίσαντος εἰς azopíav xci τροφῆς ἀναγχαίας μετάδοσιν, 
ὡς Φλάχχον τὸν ὑτατιχὸν εἴσεισιν φίλον ἐπὶ Ῥώμης τὰ μάλιστα 
αὐτῷ γεγονότα τιρότερον" Συρίαν δὲ ἐν τῷ τότε διεῖττεν. 

9. Kai δεξαμένου Φλάχχου παρὰ τούτῳ διῆγεν σπιαραχατεσχη- 
χότος αὐτὸν ixei ᾿ριστοβούλου, ὃς ἀδελφὸς ὧν ᾿4γρίπτεου διάφο- 
ρός v' ἦν. οὐ μὴν ἐβλάτιτοντο ἔχϑρᾳ τῇ ἀλλήλων, ὥστε μὴ φιλίᾳ 
τοῦ ὑπατιχοῦ τὰ εἰχότα τιμὴν φέρεσϑαι. οὐ μὴν 0 γε -dQi016- 
βουλος ἀνίει τι τοῦ τερὸς τὸν ᾿4γρίππιαν δυσμενοῦς μέχρι xoi εἰς 

AMWELatZonaras I p. 451. 
4 ἀλεωρὴν MWE et i. marg. À ἥντιν᾽ οὖν, ἡ paene euan. À ἡντιναοῦν 

MWE 5 *vg] τοῖσ A "μααλάϑοισ MW 6 “τῆς Ἰδουμαίας om. Lat 
αὐτὸν codd. E τ δὲ ME 10 ἐπὶ] md τοῖσ MW ἀγῤῥίππου MWE 
11 αὐτὸ E ἐξῆγεν MWE 12 ϑεωροῦσαν — 13 ἀφορμῶν] xal τὸν ἄνδρα 
πρὸσ τοῦτο παρασχευάζειν E παντοίως] πάντως Cocceji ὡς] om. MW, 
i. marg. yp ov χουφίζοι A 18 ἐξ] οὐκ ἐξ MW 14 Ἐἀργύριον] aliquantum 
aeris per singulos dies Lat — 15 *vifeosuc&doo ΝΝ 171 *oivov] οἴνου τὲ MW 

Ἐγενομένων, ev (post y) ex corr. M 18 ἘΔγρίππας] antipater Lat 
*'Hooóov] antipatro Lat 19 τε om. E Ἐμετάδοσι»] μεταδίδωσιν W 
20 ξείσισιν W —— 21 δὲ] τε AW δὲ χαὶ E /— 22 παρακατεσχηχότος) προκατει- 
ληφότοσ E, unde προχατεσχηκότος coni. 23 αὐτὸν] αὐτοῦ Hudson 
24 τ ve MW Ἐώστε — 29 φέρεσϑαι] quominus amicitiam consulis hono- 
remque mererentur Lat Ἐμὴ] μὴν W 25 τὰ] i. marg. yo εἰσ τὰ εἰχότα 
αὐτῶι τιμὴν φέρεσϑαι αὶ 26 ἔτι om. M 

14 

14 

14 

7 

3 

9 

150 



153 

154 

157 

159 

168 ANTIQ. IUD. XVIII 152—159 (ΥἹ. 3) 

, 3 ' 4f , , , - 

ἔχϑραν αὐτὸν Φλάχχῳ καϑίστησιν, αἰτέαν τοιαύτην ἐπεὶ τῇ δυσμε- 
, ^ , * , €i , 

vete τταραλαβών. Δαμασχηνοὶ Σιδωνίοις τεερὶ ὅρων διάφοροι καϑ- 
ἑστῶτες, μέλλοντος Φλάχχου scegli τούτων ἀχροᾶσϑαι μαϑόντες 

* 3 , c 2 2 - ΄ 34 3 » P] , , - 

τὸν ““1γρίτοτταν ὡς za αὐτῷ μέγα δύναιτ᾽ ἂν ἠξίουν μερίδος τῆς 
- ͵ ͵΄ ΄ "icm c ^ x 359 

αὑτῶν γενέσθαι. ἀργύριον τὲ τυλεῖστον ὡμολογεῖτο αὑτῷ. al ó 
' , 2 - , -" - cr , 

μὲν z&yra &ml τῇ βοηϑείᾳ τῶν Δαμασχηνῶν ὥρμητο τεράσσειν. 
3 , , 1? M A 2 X Cic ^ , - 

“Τριστόβουλος δέ, ου γὰρ ἑλανϑανὲν αὑτὸν ἢ ὁμολογία τῶν χρη- 

μάτων, χαταγορξύεξι ττρὸς τὸν (λάχχον. xai βασανιζομένου τοῦ 
, * ' e 2 Ξ ' , ^w - 

τεράγματος ἐπεὶ φανερὰ ἣν, ἐξωϑεῖ τὸν .dyoímrmav φιλίας τῆς 
) c c , , ) Ξ ^ 

χερὸς αὑτόν. ὃ δὲ εἰς ὑστάτην περιωσμένος ἀτεορίαν εἰς Πτολε- 
T - x H Sf 3r - 47 , » , 

μαΐδα παρῆν, xal χατὰ τὸ ἄπορον τὴς ἀλλαχόϑι διαίτης γνώμην 
2 ᾿Ξ - 2 ^25 es , , » 

ἐποιεῖτο ii τῆς Ἰταλίας πλεῖν. εἰργόμενος δὲ χρημάτων ἀττορίᾳ 
2 , , » 3 - 3 - , ^ , - 

ἠξίου Παρσύαν ὄντα αὑτοῦ ατιελεύϑερον ποριστὴν γενέσϑαι τῶν 
2 , - . , , * ᾿ , 

ἐπεὶ τοιούτοις μηχανῶν δανεισάμενον τταρά τινος. xci ὃ Magoovag 
- ET , » ) , MAI , 

Πρῶτον χελεύει Βερενίχης ovra ατιελεύϑερον τῆς -dyoízstov μη- 
, , $ - 2 , , c do τα OMS , 

τρός, διαϑήχης δὲ τῆς ἐχείνου διχαίῳ ὑττοτελοῦντα τῆς -dvrovíac, 
2 - - "ἘΞ , M , - γ - , 

αὐτῷ γοῦν τταρασχεῖν ἐπὶ γράμματι xal ττίστει τῇ αὐτοῦ. ὃ δέ, 
) ΄ v σὸς , , ^ ) , ) , 
ἐχεεχάλει γὰρ τῷ “Ἵγρίπτειᾳ χρημάτων τινῶν ἀποστέρησιν, ἀναγχά- 
ζει τὸν ΠῆΠαρσύίαν δύο μυριάδων τϑίδων συμβόλαιον τεοιησάμενον 
γεενταχοσίαις xai δισχιλίαις ἔλασσον λαμβάνειν. συνεχώρει δ᾽ ἐχεῖ- 

^ ^ ' ἣν ,- A ^ , - , 

vog xata τὸ μὴ εἶναι ἄλλως τιοιεῖν. εἰλημμένου δὲ τοῦ χρήματος 
, P , 2 , , ^ - 

τούτου “Ἵγρίτστας εἰς νϑηδόνα :ταραγενόμενος xai λαβὼν ναῦν 
2 ) -. 5 * aq “2 7 , c - 2 , 
ἐν ἀναγωγαῖς ἣν. καὶ γνοὺς Eoévviog Κατιίτων ὃ τῆς Ἰαμνείας 

, ΄ , [4] dr » es 2 , 

ézírQo;tog ztéuzteL στρατιώτας, οὲ εἰστεράξονται αὐτὸν ἀργυρίου 
, PA - - T7 , » . , 

τριάχοντα μυριάδας ϑησαυρῷ τῷ Καίσαρος ὀφειλομένας él Ῥώμης 
Fn » - ἀρ MA , - - , ^ 
U7t αὐτοῦ, ἀνάγχας τὲ ἐττετίϑεσαν τοῦ μεγοῦντος. xol τότε μὲν 

, E y , ' 5 ' 2 
σεείσεσϑαι τοῖς χεχελευσμένοις τιροσττοιητὸς ἣν, νυχτὸς ὃ ἐπιγενο- 

AMWELat Zonaras I p. 188. 
1 litt. *2 τῇ δυσμενείαι i. ras. angustius scripta m. 2 A 2 * gidoviow 

W περὶ 0gov] pro militibus (h. e. limitibus) Lat — 3 ἀχροάσασϑαι MWE 
4 δύναιτ᾽ ἀν] δύναται E 5 ὡμολόγητο MWE 8 χατηγορεύει E! 

9 Ἐἐξώϑει αὶ *cgo ex τὴν corr. ἃ 10 ἀπορίαν περιωσμένοσ tr. MWE 
11 "τὸ om. MW ἀλλαχόϑεν WE 14 μηχανῶν) δαπανῶν E τινος} τι- 

vov MWE aliquibus Lat 15 Πρῶτον) πέτρον E primum quendam Lat 
βερνίχησ ΜΕ 16 διαϑήχης --- Avvovíiac] sed iure testamenti eius factum 
dicionis antoniae Lat, om. E τῆς ἐχείνης coni. δικαίῳ] Bekker cum Lat 
δικαίου Ἀ δικαίωσ MW 18 Ἐάναγκάζειν M 19 ἘΜαρσύαν) ἀγρίππαν μαρ- 
σύαν MW 20 δισχιλίαις] χιλίαισ E Ἐἐλάσσονα MW Ἐδὲ MW 
22 χαὶ om, E Ἐγαῦσ À nauem Lat 293 Ἐὲν “ἀναγωγαῖσ ἃ ἐν ἀγωγαῖσ 

MW Ἐϊαμνείασ, l« angustius scriptum, εἰ i. ras. A ἐκμνίασ W 21 πεί- 

ϑεσϑαι E Ἐχελευομένοισ MW Ἐδὲ MW 
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, , ^ EI M !] » 2 * 4 , - ^; » ς 

μένης xowyac τὰ αογεια (gero ἔτι “«λεξανδρείας τελέων. ἔνϑα 
" , - - » , , » , ) - 

᾿Ἰλεξάνδρου δεῖται τοῦ ἀλαβάρχου μυριάδας εἴχοσι δάνειον αὑτῷ 
-— * ) ^ "n zi x; , 

δοῦναι. ὃ δ᾽ ἐχείνῳ uiv ovx ἂν ἔφη τιαρασχεῖν, Κύτερῳ δὲ ovx 
ἠρνεῖτο τήν τε φιλανδρίαν αὐτῆς χατατίεγεληγμένος wat τὴν λοιτεην 
ἅτεασαν ἀρετήν. ἡ δὲ ὑτεισχνεῖτο, καὶ ὁ ᾿Τλέξανδρος τιέντε τάλαντα 
αὐτοῖς ἐν τῇ «1λεξανδρείςς δοὺς τὸ λοιγὸν ἐν “ιχαιαρχείςι γενομέ- 

, 4. ἡ ἢ * e 3 ; " * ) 

γοις τεαρέξειν ἐτεηγγέλλετο, δεδιὼς τοῦ dyoiz:tov τὸ εἰς τὰ ava- 
λώματα ἕτοιμον. χαὶ Κύτιρος μὲν amaAAaSaga τὸν ἄνδρα ἐπεὶ 

- Ὶ , , , * * - , 3 d , 

τῆς Ἰταλίας πιλευσούμενον αὐτὴ μετὰ τῶν τέχνων ἐπὶ Ἰουδαίας 
3 » 

ἀνέζευξεν. 
4. ᾿γρίπτιας δὲ εἰς Ποτιόλους τταραβαλὼν ἐτειιστολὴν ὡς Τὶ- 

βϑέριον τὸν Καίσαρα γράφει διαιτώμενον ἐν απρέαις, τταρουσίαν 
^ ) - | ὦ ὦ 4 4 , μὴ: ? 3 - 

τε τὴν αὐτοῦ δηλῶν ἐπὶ ϑερατεείᾳ xai ὄψει τῇ ἐχείνου, καὶ ἀξιῶν 
» ) - TET. ) " / ἢ.» ΐχν ὦ 2 » 3 
ἔφεσιν αὐτῷ γενέσϑαι εἰς Κατιρέας :τιαραβαλεῖν. Τιβέριος δὲ ov- 

Y , , Ma^ ' - , ^ , , 

δὲν ἐνδοιασας τά τὲ ἄλλα αὐτῷ γράφει φιλανϑρωπίς: χρώμενος, 
, , ) , b - - , " 

ἐχτίνει τὲ χάριν αἀτιοσημαίνων éxi τῷ σῶν ἐπανήχειν εἰς τὰς Ka- 
, ^ B » - € 4 - "T 

ooéag, ἐτεεὶ δ᾽ ἀφικνεῖται μηδὲν ὑφελὼν τοῦ ἐν τοῖς γράμμασι 
, ) , , ^ Íer zi - 3 - , zpoOvuov ἡστεαάζετό τὲ xal ἐξένιζεν. τῇ ὃ ἑξῆς Καίσαρι γραμ- 

, ) - y r LI , e 3 , 

μάτων αὐτῷ «om Ἐρεννίου IKKczívovog aquaouévov, ὅτι .4γρίτε- 
cag μυριάδας τριάχοντα δάνεισμα ττοιήσας καὶ πρὸς τὰς χαταβο- 
^ - ^ , , ) , , 

Aag ἐχλιτεὼν χρόνον τὸν συγχείμενον ἀτταιτήσεως γενομένης οἴχοιτο 
- € 2 » - , , » M - ^ 

φυγὰς ix τῶν vx avt χωρίων ἄχυρον αὐτὸν χαϑιστὰς τῆς ἐπεὶ 
zd , ξ , , ) ' ' ^ - 

τῷ εἰστεραξομένῳ ἐξουσίας, ταύτην ἀναγνοὺς τὴν ἐτειστολὴν τεεριαλ- 

AMWELat Zonaras I p. 489. 

2 ἀβαλάρχου E ἔδάνεια MW 3 δὲ MW *eyproe cod. ALat 
5 *y δὲ ὑπισχνεῖτο om. Lat, nec intellegitur quid promiserit ὑπισχνεῖται E 
*ó om. MW 6 ἐν] ἐπὲ E δικαιαρχία AE δικαρχία MW γενόμενοσ 

MWE si (in dicaearcheam) ueniret Lat γενομένῳ ed. pr. 7 ἐπηγγέλλετο] E 

ἐπήγγελτο Α ἐπαγγέλλεται MW. S Ἐαἀπαλάξασα W — 11 Ἐπαραλαβὼν MW 
12 róv om. MWE fort. recte Καπρέαις] ed. pr. χαπραίαισ codd. E 

13 *a&ov] ἐξιὼν MW 14 χαπραίασ codd. E — *zeoeAegsv W —— 15 τά 
τε — 16 Kezo£ac] clementer illi et humane rescripsit inter alia quoque gaudere 
se significans illum ad se sospitem reppedare Lat 16 ἐχείνει τε χάριν] καὶ 
χαίρειν E ἔτι χαίρειν ed. pr. ἐχτένειν Cocceji τε] δὲ MW ἐπὶ τῷ σῶν 
om. M Ἐἐπὲ τῷ] ἐπὶ τῶν AW, i. marg. yo ἐπὲ τὸ σῶον À σῶον E 
χαπραίασ codd. ΕἴἝἙ 17 Ἐδὲ MW Ἐγράμμασι] πράγμασι ἃ γράμμασιν W 
18 ἘΚαίσαρῇ καίσαρ MW, om. Lat 19 αὐτῷ om. ELat— Ἐρεννίου] ἐρανίου 
MW ἐρρενίουα 20 * M ποιησάμενοσ MWE 21 γενομένης! yivous- 
vog E 22 αὐτὸν] αὐτῶ MW χαϑιστὰς καϑιεὶσ MW τῆς] τὰσ MW 

23 τῷ εἰσπραξομένῳ] Bekker τῶν εἰσπραξομένων codd. Ἐπεριαλγεῖ τε] πε- 
ριαλγεῖται ΜΝ 

Mu 
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γεῖ τε ὃ Καῖσαρ xol διάχλεισιν γενέσϑαι τῷ ..1γρίττᾳ κελεύει εἰσό- 
δων τῶν πρὸς αὐτὸν ἄχρι δὴ χαταβολῆς τοῦ χρέους. ὃ δὲ μηδὲν 
τῇ ὀργῇ τοῦ Καίσαρος κατα“τλαγεὶς ᾿ντωνίας δεῖται Γερμανιχοῦ 

μητρὸς χαὶ Κλαυδίου τοῦ ὕστερον γενομένου Καίσαρος, δάνεισμα 
αὐτῷ δοϑῆναι τῶν τριάχοντα μυριάδων, ὡς φιλίας μὴ ἁμάρτοι τῆς 
πρὸς Τιβέριον. ἡ δὲ Βερενέχης τε μνήμῃ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, σφό- 
ὅρα γὰρ ἀλλήλαις ἐχρῶντο αἵδε αἱ γυναῖχες, xal αὐτῷ ὁμοτροφίας 
πρὸς τοὺς ἀμφὶ Κλαύδιον γεγενημένης, δίδωσι τὸ ἀργύριον, xai 
αὐτῷ ἀσοτίσαντι τὸ χρέος ἀνεπιχώλυτος Tv ἡ φιλία τοῦ Τιβερίου. 
αὖϑις δὲ αὐτῷ Τιβέριος ὃ Καῖσαρ συνίστησιν υἱωνὸν τὸν αὐτοῦ 
χελεύων τὰ πάντα αὐτῷ ταῖς “ἐξόδοις τταρατυγχάνειν. ᾿“Ἵγρέσοσεας 

δὲ φιλίᾳ δεχϑεὶς ὑτεὸ τῆς ᾿Τντωνίας χατὰ ϑερατιείαν τρέπεται τὴν 
Γαΐου υἱωνοῦ τὲ ὄντος αὐτῇ xci εὐνοίᾳ τοῦ :τατρὸς εἰς τὰ πρῶτα 
τιμωμένου. χαὶ γὰρ ἦν ἄλλος Σαμαρεὺς γένος Καίσαρος δὲ ἀτπτε- 
λείϑερος" παρὰ τούτου δάνεισμα μυριάδας ἑχατὸν εὑρόμενος τῇ 
1€ ντωνίᾳ καταβάλλει τὸ ὀφειληϑὲν χρέος xai τῶν λοιπῶν τῷ ἀνα- 
λώματι ϑερατιεύων τὸν Γάιον μειζόνως ἐν ἀξιώματι ἣν τεαρ᾽ αὐτῷ. 

5. Προϊούσης δὲ ἐπὶ μέγα τῷ ᾿«1γρίνστᾳ τῆς πρὸς Γάιον φι- 
λίας αἰωρουμένοις ποτὲ λόγος zegl τοῦ Τιβερίου γίνεται, xal τοῦ 
-dyoízz0v xav εὐχὰς τραπομένου, μόνω δ᾽ ἤστην. 5 τάχος Τιβέ- 
ριον ὑπεχστάντα τῆς ἀρχῆς Γαΐῳ τεαραχωρεῖν ἀξιωτέρῳ τὰ πάντα 
ὄντι, τούτων ἀχροᾶται τῶν λόγων Εὔτυχος, ᾿,1γρίσπιπου δ᾽ ἣν ἀπε- 
λεύϑερος ἡνίοχος, xal “ταραχρῆμα μὲν σιγῇ τιαρεδίδου. χλοτεῆς δὲ 
ἱματίων αὐτῷ τοῦ ᾿4γρίππου ἐπικαλουμένης, xal ἀχριβῶς δὲ ἐχε- 
χλόφει, φυγὼν xai ληφϑεὶς ἀγωγῆς αἰτοῦ ἐπὶ Πείσωνα γενομένης, 25 

8 166 cf. bell. Iud. II 118. 

AMWELatZonaras I p. 459. 

1 ὃ om. E Ἐχελεύει τῶ ἀγρίππα tr. M 2 χαταβολῆς τοῦ χρέους] 
χαταβάλη τὸ χρέοσ MW yg καταβάλοι τὸ χρέοσ i. marg. Α χαταβαλεῖ τὸ 
χρέοσ E debitum redderetur Lat 83. l'sguevixov] tgo γερμανικοῦ Ἐ 4 ἔμη- 
τρὸς] τε μητρὸσ MW — 5 τὰσ τριάχοντα μυριάδασ E ὡς] tv« MWE 
6 βερνίχησ ΜΕ 1 *a«t om. MW S γενομένησ ΒΒ 9 *avezuzoAvtoG Α 
10 δὲ] τὲ E. 11 "αὐτῷ] αὐτοῦ MW 12 Ἰφιλεία W — 13 «vta ΕἙ *zacoógc] 
matris Lat 14 zal — γένος] erat ibi forte quidam genere samareus Lat 

γὰρ] δή vua Ε ἄλλος] om. E Θάλλος Hudson ex Grutero p. 599 n. 5 (C. I. L. VI, 
3. p. 1101 *yévoc] τὸ yévoo M 15 "μυριάδων MW εὑρόμενοσ, ὁ ex Corr. 
ἃ εὑράμενοσ ME 18 "ἐπὴ εἰσ MW 19 Ἑαίωρουμένοισ, αἰ i. ras. A ἕω- 
ρουμένοισ τοῦ om. Μ 20 Ἐἀγρίππα MW  *g] ἢ AM — 23 »ἡνίοχος] 

χαὶ ἡνίοχος Hudson ex Lat 24 xal om. E *éxexioómt A —— 25 πίσσωνα 
M πίσωνα WE 
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ὃς ἦν φύλαξ τῆς πόλεως, ἐρομένου τὴν αἰτίαν τῆς φυγῆς ΜΚαίσαρί 

φησιν a; τορρήτους ἔχειν λόγους εἰττεῖν eu ᾿ ἀσφαλείᾳ τῆς σωτηρίας 
αὐτοῦ φέροντας, ὥστε δήσας αὐτὸν ἔστελλεν εἰς τὰς Καπρέας, χαὶ 
Τιβέριος τῷ αὑτοῦ tQÓ7U( χρώμενος εἶχεν αὐτὸν ὁὀέσμιον, μελλητὴς 

εἰ χαί τις ἕτερος βασιλέων ἢ τυράννων γενόμενος. οὔτε γὰρ πρεσ- 
βειῶν ὑποδοχὰς ἐχ τοῦ ὀξέος ἐποιεῖτο ἡ ἡγεμόσι τε ἢ ἐπιτρόσεοις 
ὑγε᾽ αὐτοῦ σταλεῖσιν οὐδεμία ἦν διαδοχή, ὁτεύτε μὴ φϑαῖεν τετε- 
λευτηχότες᾽ ὅϑεν xal δεσμωτῶν ἀκροάσεως ἀπτερίο; τὸς ἣν. ὥστε 
xal τῶν φίλων ἐρομένων τὴν αἰτίαν τοῦ ἐπὶ τοιούτοις δὁλχῇ χρω- 
μένου, ἔφη τὰς μὲν πρεσβείας τρίβειν, ὅττως μὴ ἀπαλλαγῆς αὐταῖς 
ἐκ τοῦ ὀξέος γενομένης ἕτεροι τιρέσβεις ἐσειχειροτον! ϑέντες ἐεανί- 
οἱὲν ὄχλος τε αὐτῷ γίγνοιτο ἐτιιδοχαῖς αὐτῶν xai ᾽τομτεαῖς τεροσ- 
χειμένῳ. τὰς δ᾽ ἀρχὰς συγχωρεῖν τοῖς aza5 εἰς αἰτὰς v; αὐτοῦ 
χαταστᾶσιν αἰδοῦς τιρομηϑείᾳ τῶν ὑττοτελῶν" φύσει μὲν γὰρ εἶναι 
πᾶσαν ἡγεμονίαν οἰχείαν τοῦ zÀtovexvttiv' τὰς δὲ μὴ πτατρίους, 
ἀλλ᾽ εἰς ὀλίγον xai ἄδηλον ὁπότε ἀφαιρεϑεῖεν καὶ μειζόνως ἐξο- 
τρύνειν ἐπὶ χλοταῖς τοὺς ἔχοντας. εἰ μὲν οὖν ἐφεστήχασιν εἰς 
χελέον, αὐτοὺς ἄδην τῶν χλοτῶν ἕξειν ὑτιὸ τοῦ τεολλοῦ τῶν χεχερ- 

δημένων ἀμβλυτέρως τὸ λοιπτὸν αὐταῖς χρωμένους. διαδοχῆς δ᾽ 
ἐγτισεαραγενομένης ix τοῦ ὀξέος μηδαμῶς ἂν ἀρχέσαι τοὺς ἀϑλα 
τοῖς ἄρχουσι πιροχειμένους ἀναστροφῆς αὐτοῖς οὐ διδομένης χαι- 
ρῶν, ἐν οἷς πλήρεις οἱ πιροειληφότες γενόμενοι ὑπτοδιδοῖέν τε σπου- 
δῆς τῆς él τῷ λαμβάνειν, διὰ τὸ τιρὶν ἐν χαιρῷ γενέσϑαι μετα- 
στῆναι. ᾽ταράδειγμά τε αὐτοῖς φησι τοῦτον τὸν ÁOyOY' τραυματίᾳ 
τινὶ χειμένῳ μυῖαι χατὰ πλῆϑος τὰς ὠτειλὰς χεεριέστασαν. xc 
τις τῶν παρατυχόντων οἰκτείρας αὐτοῦ τὴν δυστυχίαν χαὶ νομίσας 
ἀδυναμίᾳ μὴ βοηϑεῖν οἷός τ᾽ ἣν ἀποσοβεῖν αὐτὰς παραστάς. xai 

AMW ΕἸ αὐ Zonaras I p. 490. 
3 Ἐξστελλεν] ἐπέστελλεν Μ  καπραίασ codd. E 4 αὐτοῦ MWE 

Ἐμελητὴσ M et ut uid. Lat 9 *érégov MW 6 *ósíog M ἡγεμόσιν 
WE 7;]x«iE  '"n]z«o E 8 ἀπερίοπτος) Ernesti ex Thucyd. I 41 3 
περίοπτοσ codd. E. 9 *zov] αὐτὴν vob MW 10 *rz&o, o suppl. Μ 12 γίέ- 
vouo MWE — ἐπιδοχαῖς] Dindorf ἐπὶ δοχαῖσ MWE ἐπὶ διαδοχαῖσ A προσχει- 
μένῳ] Ernesti προχειμένων codd. προχειμένῳ ed. pr. 13 δὲ Μ 14 ἔπρομη- 
ϑία W — 15 "οἰχείαν om. MW τὰς δὲ — 16 ἀφαιρεϑεῖεν) cum igitur non se 
aliquis perennem in officio manere perspexerit Lat πατρίους] παγίουσ E et i. 
marg. A 18 αὐτοὺς] αὐταῖσ Μ 19 δ᾽ τ᾽ MW δὲ Ε 20 "μηδαμῶς οὐδαμῶσ 
MW 21 προσχειμένουσ E αὐτοῖς ov] E αὐτοὺσ ov, litt. rovc ov i. ras. 
angustiore m. 2 A αὐτοῖσ ΝΜ 22 *óntvóioitv coni. τε] to MW, om. E τι 
coni 23 τῷ] τὸ E. 24 παράδειγμά] codd. Zon παραδείγματά cod. Busb. E 
τοῦτον τὸν λόγον] τοιοῦτον ἔλεγε MW, om. E 25 Ἐπεριέστησαν MW 

Ult*A«: MWE 
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δεομένου sz«voacÓSa. τῶν él τοιοῖσδε, ὑπτολαβὼν ἤρετο τὴν αἰτίαν 
τοῦ ἀτερομηϑοῦς εἰς τὴν διαφυγὴν χαχοῦ τοῦ ἐφεστηχότος. . μειζό-- 
vog γὰρ ἂν ἀδιχοῖς με, εἶτεε, ταύτας ἀτταγαγών. ταῖς μέν γε ἤδη 
"ληρωϑείσαις τοῦ αἵματος οὐκέϑ᾽ ὁμοίως ἔπειξις ὄχλον uot τεαρα- 
σχεῖν, ἀλλά zy xai ἀνίσχουσιν. ai δ᾽ ἀχραιφνεῖ τῷ χατ᾽ αὐτὰς 
λιμῷ συνελϑοῦσαι χαὶ τετρυμένον ἤδη τεαραλαμβάνουσαι xav ὁλέ- 

ϑρῳ παραδοῖεν“. διὰ τάδε οὖν χαὐτὸς bz πολλῶν τῶν χλοπῶν 
διεφϑαρμένοις τοῖς ὑποτελέσιν ztQour9ig εἶναι μὴ συνεχὲς ἐξατεο- 
στέλλειν τοὺς ἡγησομένους, oi ἐν τρόττῳ μυιῶν ἐχττολεμοῖεν αὐτούς, 
φύσει πρὸς χέρδος ὁρωρεγμένοις σύμμαχον παραλαμβάνοντες τὴν 
ἐλτείδα τοῦ ταχέως ἀφαιρεϑησομένου τὴν ἐνθένδε ἥδονήν. μαρτυ- 
ρήσει δέ μου τῷ λόγῳ περὶ τῆς ἐπὶ τοιούτοις φύσεως Τιβερίου 
τὸ ἔργον αὐτό" ἔτη γὰρ δύο πρὸς τοῖς εἴχοσιν αὐτοχράτωρ γενό- 
μένος δύο τοὺς ττάντας Ιουδαίοις ἐξέτεεμινεν διοιχήσοντας τὸ ἔϑνος, 

Γρᾶτον τε χαὶ Πιλᾶτον, ὃς αὐτῷ διεδέξατο τὴν ἡγεμονίαν. καὶ 
οὐχ ἐπὶ μὲν Ιουδαίων τοιοῦτος ἣν, éregoiog δὲ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 
ὑττηχόων. ἀλλὰ χαὶ τῶν δεσμωτῶν τὴν ὑττερβολὴν τῆς ἀχροάσεως 

" 3 , € Ν - V - M , yk , 

ἀτεεσήμαινεν ὑττὸ TOU διχαιωϑεῖσι μὲν ϑανάτῳ χούφισιν γενέσϑαι 

179 

τῶν ἐνεστηχότων xaxov, διὰ τὸ μὴ iw ἀρετῇ τῶν ἐπὶ τοιούτοις 
τύχῃ συνελϑεῖν, τριβομένοις δὲ ἀχϑηδόνι τῇ ἐπικχειμένῃ μείζονα 
γεροσρέσπειν τὴν δυστυχίαν. 

6. 4ià μὲν δὴ τάδε xal Εὔτυχος ἀχροάσεώς τε οὐχ ἐτύγχανε 
zai δεσμοῖς ἐνείχετο. χρόνου δὲ ἐγγενομένου Τιβέριός v& ix τῶν 
Καπρεῶν εἰς Τουσχουλανὸν τεταραγίνεται ὅσον ἀττὸ σταδίων ἑχατὸν 

ΑΜΎΕΙ αὐ Ζομᾶγαβ I p. 490. 

1 Ἐδεόμενοσ M "τοιοῖσδοι Μ “εἴρετο 38 "ἂν om. M «óc 
xo5s MW ἀδικοίησ E εἶπεν W ys] γὰρ E, fort. recte 4 οὐχέϑ 
οὐχ E09)  "ἔπειξισ, ex ν corr. A ἐπίδειξις Μ 5 ἀχραιφνεῖσ MWE 
6 recovu£vov] ed. pr. τετρυμμέναι Α τετρυμέναι MW χαν] coni. z«i codd. 
E  ' ἐπαραδιδοῖεν M ἂν παραδοῖεν Dindorf διὰ τάδε, « i. ras., i. marg. 

7j 
yo διαταῦτα A καὶ αὐτὸσ E καὐτῷ coni. 8. προμηϑὲσ A προμηϑὴσ E 
συνεχῶσ M συνεχεῖσ E 9. ἐχπολεμῶεν codd. E, corr. Dindorf Ἑαὐτοῖσ A 
10 spia M - Ἐπαραλαμβάνοντασ M 11 Ἐἀφαιρησομένου W 

£ * 

*dy9év M Zv9sv W 12 *uov] uo. περὶ om. E. 14 *rovo, ov ex « corr. 

A 15 ἐγράτον A 10 *éregoioc] ἕτεροσ MW 11 "τὴν -- ἀχροάσεωςϊ eza- 
minationes se differre Lat, aut hic aut insequentibus aliquid deesse uid. — dv«- 
βολὴν E 18 Ἐἀπεσήμανεν ἃ ὑπό του MW ὑπὲρ τοῦ ΒῈ 9avato] E ϑανάτου 
codd. 22 *rgás] ταῦτα MW καὶ ὁ εὐτυχοσ E. 23 δεσμοῖς ἐνείχετο] E 
retinebatur in uinculis Lat τὰ δεσμὰ ἠνείχετο codd. 24 χαπραιῶν AW xa- 
πραίων ME * Τουσχουλανὸν] tovazovAcvov ἃ trovo καλάνον W χάλανον M 
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τῆς Ῥώμης, xal ὃ ̓Ἵγρίνεσεας ἀξιοῖ τὴν ᾿ντωνίαν διαπιράξασϑαι 

γενέσϑαι τῷ Εὐτύχῳ τὴν ἀχρόασιν ἐφ᾽ οἵστισι τὴν κατηγορίαν 

κιοιοῖτο αὐτοῦ. τιμία δὲ ἦν ̓Ἱντωνία Τιβερίῳ εἰς τὰ τεάντα συγγε- 

velac τε ἀξιώματι, «Ἱρούσου γὰρ ἦν ἀδελφοῦ αὐτοῦ γυνή, καὶ ἀρετῇ 

τοῦ σώφρονοβ᾽ νέα γὰρ χηρεύειν τεαρέμεινεν γάμῳ τὲ ἀπεῖτεεν τῷ 

γερὸς ἕτερον χαίτιερ τοῦ Σεβαστοῦ χελεύοντός τινι γαμεῖσϑαι, xai 
λοιδοριῶν ἀπηλλαγμένον διεσώσατο αὐτῆς τὸν βίον. ἰδίᾳ τὲ εὐερ- 

γέτις ἢν εἰς τὰ μέγιστα τοῦ Τιβερίου" ἐτειβουλῆς γὰρ μεγάλης συ- 

στάσης ἐτε αὐτὸν bz Σηκάνου φίλου τε ἀνδρὸς χαὶ δύναμιν ἐν 
τῷ τότε μεγίστην ἔχοντος διὰ τὸ τῶν στρατευμάτων εἶναι ἡγεμονίαν 

αὐτῷ, xal τῆς τὲ βουλῆς οἱ πολλοὶ x«l τῶν ἀπεελευϑέρων τιροσέ- 
ϑέντο xci τὸ στρατιωτιχὸν διέφϑαρτο, τιρούχοτετέν τὲ ἣ ἐτειβουλὴ 
ini μέγα x&v ἐπιέεραχτο Σηιάνῳ τὸ ἔργον μὴ τῆς ᾿Αντωνίας τόλ- 
μῃ χρησαμένης 9 σοφωτέρᾳ τῆς Σηξάνου χαχου oyíac. rel γὰρ μαν- 

ϑάνει τὰ ἐπὶ τῷ Τιβερίῳ συντεϑειμέγα, γράφει χειρὸς αὐτὸν τὰ 
χεάντα ἀχριβῶς xci Πάλλαντι ἐπιδοῦσα τὰ γράμματα τῷ τσειστο- 

τάτῳ τῶν δούλων αὐτῆς ἐχττέμτεει τιρὸς Τιβέριον εἰς τὰς Καπρέας. 

ὁ δὲ μαϑὼν τόν τὲ Zuvor χτείνει χαὶ τοὺς συνετειβούλους. τήν 

τὲ ᾿Αντωνίαν καὶ σπιρὶν ἀξιολόγως ἄγων τιμιωτέραν τὲ ὑπελάμβανεν 

xc; τοῖς τιᾶσι dipsa ὑπὸ δὴ ταύτης τῆς ̓ Αντωνίας ὁ Τιβέ- 

Quoc πιαραχαλούμενος ἐξετάσαι τὸν Εὔτυχον, ..«ἀἄλλ᾽ εἰ μὲν χαταψεύ- 

cete, φησὶν ὃ Τιβέριος, [ἔτι δεὶ -4yoízzov τὰ εἰρημένα Εὔτυχος, 
ἀρχοῦσαν κομίζεται τταρ᾿ αὐτοῦ τιμωρίαν, ἣν ἐτειτετίμηκα αὐτός" 
εἰ δὲ βασανιζομένου ἀληϑῆ φανείη τὰ εἰρημένα, μήπτου χολάζειν 

ποϑῶν τὸν ἀτιελεύϑερον iv αὐτὸν μᾶλλον χαλοίη τὴν δίκην“. καὶ 
ὃ ᾿4γρίππας ταῦτα φαμένης τιρὸς αὐτὸν ᾿Αντωνίας στολλῷ μᾶλλον 
ἐπέχειτο ἀξιῶν ἐξέτασιν γενέσϑαι τοῦ τεράγματος, xal ἡ ̓ Αντωνία, 
οὐ γὰρ ἀνίει πολὺς ὧν ὃ -dyginmztag ἐπὶ τοῖσδε δεῖσϑαι, χαιρὸν 

AMWEDLat Zonaras I p. 490. 
2 γενέσϑαι) vov γενέσϑαι, rov suppl. m. 1 A τὸ γενέσϑαι E. 8 δ᾽ MW 

Ἡντωνία] E αὐτῶ ἀντωνία codd. Ἐτιβερίω om. i. marg.suppl M ^ 4 *e- 
tov] τοῦ αὐτοῦ MW — 6 Ἐχελεύσαντοσ MW τινὲ codd. E. 8 μεγίστησ E 
Ἐσυστάσης om. M — 9 .σηϊανοῦ E 10 εἶναι τὴν ἡγεμονίαν E 18 σηϊανῶ E et 
ex corr ἃ 14 σηΐϊανοῦ AWE 18 συντεϑειμένα] συγκείμενα MW συντιϑέμενα 

E,cf. 8218 17 χαπραίασ codd. 18 σηϊάνον A! σηϊανὸν MWE et ex corr. A 
Ἐχτήνει W 19 ἔτεοπι. ΜΜ 21 ἔάλλ᾽ — 22 εἰρημένα] siquidem, inquit tiberius, 
mendacium est aduersus agrippam quod dicitur Lat 22 ὃ τιβέριος! ózà. E, 
mihi insiticium uid. ἔτε δὲ] ὅτι MW et i. marg. A, om. ELat, recte ut uid. 

*Eiítvyoc cum sequentibus coniungit Lat 24 Ἐφανήει W 25 ἐφ᾽ 
ἑαυτὸν E — 23 Ἐἐπέχειτο] instabat Lat ἐνέκειτο coni. 28 ἀνήει MW 
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^ - - - » ὦ - M , 3 M , , 

παραλαβοῦσα τοιοῦτον" αἰωρεῖτο uiv Τιβέριος ἐπὶ φορείου χείμε- 
P τῆς - , - 3 , 

γος. ττροϊόντων Γαΐου τε τοῦ ἐχείνης υἱωνοῦ καὶ .41γρίππα, ἀπ᾽ 
Ε ΣΙ - - , ,η -— 

ἀρίστου δ᾽ ἦσαν, παραπεριττατοῦσα τῷ φορείῳ παρεχάλει καλεῖ- 
, M f , , 354242 LU 

σϑαί ve τὸν Εὔτυχον xol ἐξετάζεσϑαι. ὃ δέ ,GÀÀ ἵἴστων μὲν 
3 , 5 € , ce ^ o ΡΝ - , ) , ^ - 

“Αντωγνέα, eizev, ot ϑεοί, ὁτε μὴ τῇ ἐμαυτοῦ γνώμῃ ἀναγχῃ δὲ τῆς 
σῆς πιαραχλήσεως ἐξαγόμενος πράξω τὰ σεραξόμενα ταῦτα εἰττὼν 

χελεύει Maxoova, ὃς Σηιανοῦ διάδοχος ἣν, τὸν Εὔτυχον ἀγαγεῖν. 
xal ó μὲν οὐδὲν εἰς ἀναβολὰς παρῆν. Τιβέριος δ᾽ αὐτὸν ἤρετο, 
τί xal ἔχοι λέγειν κατ᾿ ἀνδρὸς ἐλευϑερίαν αὐτῷ τειαρεσχηχότος. ὃ 
δέ φησιν, ὦ δέσποτα, αἰωροῦντο uiv ἐφ᾽ ἁμάξης Γαάιός τὲ οὗτος 

καὶ ᾿“Τγρίπστας σὺν αὐτῷ xci σφῶν ἑζόμην τεαρὰ τοῖν ττοδοῖν, λόγων 
δὲ πολλῶν ἀναχυκλουμένων ᾿ -Ἵγρίτεστας φησὶ πρὸς Γάιον" εἰ γὰρ 
ἀφίκοιτό σοτε ἡμέρα, ἡ μεταστὰς ὃ γέρων οὗτος ΧΕΛΒΟΤΟΝΗΡΗ σε 

ἡγεμόνα τῆς οἰχουμένης᾽" οὐδὲν γὰρ ἡμῖν Τιβέριος ὃ υἱωνὸς αὐτοῦ 
γένοιτ᾽ ἂν ἐμτεοδὼν ὑπὸ σοῦ diadema χαὶ 5 τε οἰκουμένη γένοιτ᾽ 
ἂν μαχαρία κἀγὼ χερὸ αὐτῆς.“ Τιβέριος δὲ πιστὰ ἡγησάμενος 
τὰ εἰρημένα χαὶ ἅμα μῆνιν ἀναφέρων τῷ «“1γρίσεσεᾳ παλαιάν, διότι 
χελεύσαντος αὐτοῦ ϑεραπεύειν Τιβέριον υἱωνόν τὲ αὐτοῦ γεγονότα 
xal “ρούσου παῖδα ὄντα, ὃ ᾿“4γρίσιττας ἀτίμως ἢγεν τεαραχροασά- 
μενος τὰς ἐπιστολὰς xai πᾶς ὡς τὸν Γάιον μετεχάϑιζεν, «τοῦτον 

μὲν δή, φησί, Meroe δῆσον. Πάχρων δὲ τὰ uiv ov σαφῶς 

ὅντινα σροστάξειεν ἐξεειστάμενος, τὰ δὲ οὐχ ἂν προσδοχῶν spi 
τῷ Αγρίππιᾳ αὐτὸν χελεῦσαί τι τοιοῦτον, ἐτεανεῖχεν ἀχριβωσόμενος 

Σ 181 cf. bell. Iud. II 179. 

AMWEDLat Zonaras I p. 491. 

1 Ἑαίωρεῖτο — κείμενος om. Lat Ἑαϊωρεῖτο, «i l. ras. À ἑξωρεῖτο 

MW ἢ ωρεῖτο Hudson 2 ὅτε om. MW — *wiovoi] fi/io Lat ὃ δὲ MWE 

ἢ δὲ post ἦσαν add. E 4 iotov uiv] ἴστωσαν E 5 εἶπεν ἀντωνία tr. 
MWE et ut uid. Lat *uj| xci μὴ MW τῇ ἐμαυτοῦ γνώμῃ) γνώμη τὴ 
ἐμαυτοῦ MW ἐμαυτοῦ γνώμη E Ἐτῆι ἐμαυτοῦ γνώμη ἀνάγχη, litt. τοῦ -- 
ἀνάγχη i ras. angustiore m. 2A — 6 "πράσσω M πραξόμενα)] προσταττό- 
μενα M πρασσόμενα W πραχϑησόμενα Ε πεπραξόμενα Dindorf 8 *el'oero 
W 9 ἔχει E 10 *aelogobrto, αἱ i. ras. A ἑωροῦντο MW ἠωροῦντο Hudson 

*éx' ἀμάξησ W 11 καὶ σφῶν codd. E. 12 δὲ] τε MWE 14 "υἱωνὸς] 

filius Lat 16 Ἐπρὸ αὐτῆς] cum eo Lat 18 ἔτε om. MW 19 ὃ om. E 

ἀτίμως] o? τιμίωσ MWE παραχρουσάμενοσ MWE contempserat Lat. — 20 ἐπι- 
στολὰς! ἐντολὰσ MWE 21 *qnciv  μάχρωνι MWELat τὰ] τὸν AW 
τὰ, ἃ ex ó corr. M τὸ E 22 Ἐδντιναὶ ὄντα ἂν MW Ἐπροστάξαιεν M 

ἐπιστάμενοσ E τὰ] τὸ WE 23 τῷ] τοῦ ex τῶ corr. ἃ τοῦ E αὐτὸν 
om. E χελεῦσαι)] Naber βουλεῦσαι codd. προστάξαι E cogitare Lat — *dwpi- 
βωσάώμενοσ M 
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τὰ εἰρημένα. ἐπεὶ δ᾽ ὁ Καῖσαρ πιεριοδείσας τὸν iztztó0gouov λαμ- 
βάνει τὸν ᾿Τγρίνετεαν ἑστηχότα, «al μὴν δή, φησίν, Mazoov, τοῦτον 

εἶνεον δεθῆναι". τοῦ δὲ ἐγεανερομένου ὅντινα, M ypimav ye eluev. 

xal ὁ A ygízmag τρέπεται μὲν χατὰ δεήσεις, τοῦ τε τεαιδὸς ᾧ συνε- 

τέϑρατιτο μνημονεύων xat τοῦ Τιβερίου τῆς ἐχτροφῆς, οὐ μὴν ἤνυέν 
γέ τι, ἀλλ᾽ ἦγον avrov ἐν πορφυρίσι δέσμιον. καὶ καῦμά τε γὰρ 
σφοδρὸν ἦν xci vu οἴνου τοῦ ἐπὶ σιτίοις μὴ «τολλοῦ γεγονότος 
δίψος ἐξέχαιεν αὐτόν, χαί τι χαὶ (yea χαὶ τὸ sag ἀξίαν τιροσ- 
ἐλάμβανεν, ϑεασάμενός τινα τῶν l'atov τεαίδων Θαυμαστὸν ὄνομα 
ὕδωρ ἐν ἀγγείῳ χομίζοντα ἤτησε πιεῖν. xal ὀρέξαντος προϑύ- 
pog muy, .,ἀλλεἴμτερ c ἀγαϑοῖς. φησίν, ὦ zai, τὰ τῆσδέ 
σου τῆς διαχονίας γέγονεν, διαφυγῆς μοι γενομένης τῶνδε τῶν 
δεσμῶν οὐκ ἂν βραδύνοιμι ἐλευϑερίαν εἰσπιρασσόμενός σοι παρὰ 
Γαΐου, ὃς «cl δεσμιώτῃ μοι γενομένῳ διαχονεῖσϑαι χαϑάτστερ ἐν τῷ 
χειρότερον χαϑεστηχότι σχήματι τῆς zc6Ql ἐμὲ ἀξιώσεως οὐκ ἐνέλι- 
«tg. χαὶ οὐχ ἐψεύσατο [ταῦτα εἰσιών, ἀλλὰ δὴ ἡμείννατο)" ἐν ὑστέρῳ 
γὰρ βασιλεύσας τὸν Θαυμαστὸν μειζόνως ἐλεύϑερόν τε ἀφῆχε παρὰ 
Ταΐου Καίσαρος γεγονότος λαβὼν χαὶ τῆς οὐσίας ἐπτίτροτιον χαϑέ- 
στησι. τελευτῶν τὲ τῷ υἱεῖ dyoíztq καὶ Βερενίχῃ τῇ ϑυγατρὶ ἐπεὶ 
τοῖς ὁμοίοις διαχονησόμενον χατέλιττεν, ἐν τιμῇ τε ὧν ταύτῃ γηραιὸς 
τελευτᾷ. χαὶ ταῦτα μὲν ὕστερον. 

7. ᾿Αγρίππας δὲ τότε δεϑεὶς εἱστήχει τερὸ τοῦ βασιλείου τερός 
τινι δένδρῳ χλιϑεὶς ὑπτὸ ἀϑυμίας μετὰ ττολλῶν οἱ ἐδέδεντο. | xai 

τινος ὀρνέου χαϑίσαντος ἐπὶ τοῦ δένδρου, ᾧ “γρίπππας προσεχέ- 
χλιτο, βουβῶνα δὲ οἱ Ῥωμαῖοι τὸν ὄρνιν τοῦτον χαλοῦσιν, τῶν δεσ- 
μωτῶν τις Γερμανὸς ϑεασάμενος ἤρετο τὸν στρατιώτην, ὅστις εἴν 
ὁ ἐν τῇ πορφυρίδι. καὶ μαϑὼν μὲν ᾿,1γρίτετιαν ὄνομα αὐτῷ, Iov- 
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δαῖον δὲ τὸ γένος xal τῶν ἐχείνῃ ἀξιολογωτάτων, ἠξίωσεν τὸν συν- 
δεδεμένον αὐτῷ στρατιώτην :ιλησίον ἐλϑεῖν διὰ λόγων" βούλεσϑαι 
γάρ τινα ἀμφὶ τῶν τιατρίων ἔρεσϑαι αὐτόν. καὶ τυχών, ἐττεὶ τελη- 
σίον ἵσταται, δι᾿ ἑρμηνέως «(ὦ νεανία, φησίν. χαταχϑεῖ μέν σε τὸ 
αἰφνίδιον τῆς μεταβολῆς τιολλήν τε οὕτως xol ἀϑρόαν ἐπαγαγὸν 
τὴν τύχην, ἀπιστία δέ σοι λόγων, οἱ ἐτεὶ διαφυγῇ xaxov τοῦ ἐφε- 
στηχότος διαιροῖντο τοῦ ϑείου τὴν τιρόνοιαν. ἴσϑι γε μήν, ϑεοὺς 
τοὺς ἐμοὶ σπτατρῴους xal τοὺς τοῖσδε ἐγχωρίους, oi τόνδε ἐπρυτά- 
vevgav ἡμῖν τὸν σίδηρον, ἐπτομνύμενος λέξω τὰ πάντα οὔτε ἡδονῇ 
γλωσσάργῳ διδοὺς τὸν im' αὐτοῖς λόγον οὔτε διαχενῆς εὐθυμεῖν 
σε ἐσπουδαχώς. αἱ γὰρ ἐπὶ τοιοῖσδε τιροαγορεύσεις ὑστερηχότος 
τοῦ ἀποδείξοντος ἔργου χαλεπωτέραν ττροστίϑενται τὴν ἀχϑηδόνα 
τοῦ μηδ᾽ εἰ τὴν ἀρχὴν ἀχροάσαιτο αἰτῶν. ἀλλὰ καὶ τὸ ἐμὸν χιν- 
δύνοις τταραβαλλόμενος δίκαιον ἡγησάμην σοι διασαφῆσαι τὴν τερο- 
αγόρευσιν τῶν ϑεῶν. ovx toO! ὅττως οὐχ εὐθέως ἀτιαλλαγή τέ 
σοι τῶνδε τῶν δεσμῶν ταρέσται xci ττρόοδος ἐπτὶ μήκιστον ἀξιώ- 

^ j , t- ^ , b , - ^ - 3 

| uaróg τε xai δυνάμεως, ζηλωτός τὲ ἂν γένοιο sot, oi νῦν δὲ 

201 

οἴχτου τὰς τύχας σου λαμβάνουσιν, εὐδαίμονά τὲ ἂν ποιοῖο τὴν 
τελευτὴν “ταισίν, οἷς ἔσῃ τὸν βίον καταλειπιόμενος. μνημονεύειν 
δέ, ὁτιότε εἰσαῦϑις τὸν ὄρνιν ϑεάσαιο τοῦτον, πέντε ἡμέραις σοι 
τὴν τελευτὴν ἐσομένην. ταῦτα τιετεράξεται uiv ἧτεερ ἀττοσημαίνει 

AMWELatZonaras I p. 492. 
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τοῦ ϑεοῦ τὸ ἐξαποστεῖλαν τουτονὶ τὸν ὄρνιν. προγνώσει τε αἰτῶν 

σύνεσιν τὴν πιαραγενομένην ἀποστερεῖν σὲ ἄδιχον ἡγησάμην, ὕτεως 

ἐπειστάμενος ἀγαϑοῦ μέλλοντος λυσιτελεῖν ἐν ὀλίγῳ τὴν ἀχϑηδόνα 

τοῦ παρόντος τιϑοῖο. μνήμην δὲ στιοιεῖσϑαι εἰς χεῖράς σου τταρα- 

γενομένου τοῦ εὐδαίμονος xai τοῦ xaO ἡμᾶς διαφευξομένου δυστυ- 
χίαν, j τανῦν GóveGutv." χαὶ ὃ μὲν Γερμανὸς τοσάδε προειτεὼν 
εἰς τοσόνδε ὦφλεν τῷ "A yolnzte γέλωτα, ἐφ᾽ ὅσον ἐν τοῖς ὕστερον 
κατεφάνη τεϑαυμάσϑαι ἄξιος. ἡ δὲ ᾿ντωνία χαλεπῶς φέρουσα 

τοῦ «1γρίντεου τὴν δυστυχίαν τὸ μὲν Τιβερίῳ περὶ αὐτοῦ διαλέ- 
γεσϑαι ἐργωδέστερον ἑώρα xci ἄλλως ἐπ᾽ ἀπράχτοις γενησόμενον, 

εὑρίσχετο δ᾽ αὐτῷ παρὰ τοῦ Ἱμάχρωνος στρατιωτῶν τε μετρίων 

ἀνδρῶν οἱ παραφυλάξειαν αὐτὸν ἐν φροντίσιν xal ἑχατοντάρχου 
τοῦ ἐφεστηξομένου τὲ ἐχείνοις χαὶ συνδέτου ἐσομένου, λουτρά τὲ 
x«9' ἡμέραν συγχεχωρῆσϑαι χαὶ ἀτελευϑέρων καὶ φίλων εἰσόδους 
τήν ve ἄλλην ῥᾳστώνην, ἣ τῷ σώματι γένοιτ᾽ ἄν. εἰσήεσάν τὲ ὡς 
αὐτὸν φίλος τε Σίλας xal τῶν ἀτιελευϑέρων Ἰαρσύας xal Στοιχεὺς 

τροφὰς εἰσκομίζοντες αἷς ἔχαιρεν χαὶ δι᾿ ἐπειμελείας τεάσης ἔχον- 
τες, ἱμάτιά τε χομίζοντες il “τροσττοιήσει πιράσεως ὅπότε γνὺξ 
γένοιτο ὑτιεστρώνυσαν αὐτῷ συμπράξει τῶν στρατιωτῶν IMaxgovos 
προειρηχότος᾽" xci ταῦτα ἐπράσσετο ἐπὶ μῆνας ἕξ. χαὶ τὰ μὲν 
xarà ᾿“1γρίτετταν ἐν τούτοις ἦν. 

8. Τιβέριος δ᾽ ἐπανελϑὼν εἰς τὰς Κατιρέας ἐμαλακίξ €T0 τὰ 
μὲν πρῶτα μετρίως, ἐπιδούσης δ᾽ εἰς τὸ μᾶλλον τῆς γόσου πονηρὰς 

ἔχων ττερὶ αὐτῷ τὰς ἐλπίδας Εὔοδον, ὃς ἣν αὐτῷ τιμιώτατος τῶν 
ἀπελευϑέρων, κολδύδι τὰ τέχνα τροσαγαγεῖν χερὸς αὐτόν" χρήζειν 
γὰρ ἀφικέσϑαι σφίσι διὰ λόγων πρὶν ἢ τελευτᾶν. ἦσαν. δ᾽ αὐτῷ 
παῖδες γνήσιοι μὲν οὐχέτι" Δροῦσος γὰρ δὴ ὃ μόνος αὐτῷ γεγονὼς 
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ἐτύγχανεν τεϑνεώς" υἱὸς δὲ τούτου xareAe(zevo Τιβέριος ἐπιχαλού- — 

μενος Γέμελλος, Γάιός ve Γερμανικοῦ ταῖς, ἀδελφοῦ υἱὸς γεγονώς, i 

γεανίας τὲ ἤδη xal παιδείαν ἐχπτετονηχὼς ἐπὶ τελεῖστον εὐνοίᾳ τε ἰ 

τοῦ δήμου τιμώμενος διὰ τὴν Γερμανιχοῦ τοῦ ττατρὸς ἀρετήν" ἐπὶ 
μέγιστον γὰρ δὴ οὗτος προῆλϑεν τταρὰ τοῖς πλήϑεσι τιμῆς εὐστα- 
ϑείᾳ τρόπου xal δεξιότητι τοῦ ὁμιλεῖν ἀνεπαχϑὴς ὧν καὶ τὴν ἀξίω- 
σιν χεώμενος τῷ βούλεσϑαι ἴσος ττᾶσιν εἶναι. ἐξ ὧν οὐ μόνον ὃ 
δῆμος xci ἡ βουλὴ μειζόνως ἦγον αὐτόν, ἀλλὰ χαὶ τῶν ὑποτελῶν 
ἕχαστον ἐϑνῶν, οἱ μὲν ὡμιληχότες ἁλισχόμενοι τῇ χάριτι τῆς ἐν- 
τεύξεως, οἱ δὲ τεύστει τῆς ἐχείνων ἀφηγήσεως τταραλαμβάνοντες. 
πένϑος τὲ αὐτοῦ τελευτήσαντος τιρουτέϑη σπιᾶσιν οὐ ϑεραττείᾳ τῆς 
ἀρχῆς ἐπεψευδομένων τὴν συμφοράν, λύπῃ δὲ ἀληϑεῖ οἰχειουμένων 
διὰ τὸ ἴδιον τυχεῖν ἑχάστοις τὴν μετάστασιν αὐτοῦ ὑπειλῆφϑαι" 
οὕτως ἀνεπαχϑῶς ὡμίλησε τοῖς ἀνϑρώποις. ἐξ ὧν μέγα ὄφελος 
zal τῷ παιδὶ αὐτοῦ παρὰ τιᾶσιν κατελέλειτιτο τοῖς τὲ ἄλλοις xal 

μάλιστα τὸ στρατιωτιχὸν ἦρτο, ἀρετὴν ἀριϑμοῦντες τὸ περὶ τῆς 
ἀρχῆς ἐχείνῳ τιεριγενησομένης, εἰ δεήσει, καὶ τελευτᾶν. 

9. Ὁ δὲ Τιβέριος Εὐόδῳ σιρόσταγμα ττοιησάμενος xarà τὴν 
ἱστεραίαν ὑττὸ τὴν ἕω εἰσαγαγεῖν τοὺς τταῖδας εὔχεται τοῖς πεατρίοις 

ϑεοῖς σημεῖόν TL πρόφαντον αὐτῷ δεῖξαι τιερὶ τοῦ τὴν ἡγεμονέαν 
διαδεξομένου, σττεύδων μὲν τῷ υἱεῖ τοῦ τταιδὸς αὐτὴν καταλιπεῖν, 
μεῖζον δὲ δόξης v& xal βουλήσεως τῆς αἰτοῦ τιετειστευχὼς τοῦ ϑεοῦ 

τὸ im αὐτοῖς ἀπιοφανούμενον. οἰώνισμα δ᾽ οὖν αὐτῷ προύχειτο, 
εἰς ἐχεῖνον ἥξειν τὴν ἡγεμονίαν, ὃς ἂν κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν ἀφίκοιτο 
σιρότερος τιρὸς αὐτόν. ταῦτα διανοηϑεὶς :στέμττει τταρὰ τοῦ υἱωνοῦ 
τὸν τεαιδαγωγὸν χελεύων ὑπὸ τιρώτην ὥραν ἄγειν τὸν ztaiÓa ὡς 
αὐτόν, καταμελήσεσϑαι στρατηγίας τὸν ϑεὸν ὑπολαμβάνων" ὁ δ᾽ 
ἀντεψήφιζεν αὐτοῦ τὴν χειροτονίαν. ὃ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐνθυμησάμε- 
γος, ἐπεὶ τάχιστα ἡμέρα ἦν, κελεύει τὸν Εὔοδον εἰσχαλεῖν τῶν τεαί- 
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ὅων τὸν zagóvra τιρότερον. ἐξελϑὼν δ᾽ ἐχεῖνος xal τὸν Γάιον ztQó 

τοῦ δωματίου καταλαβών, ὁ γὰρ Τιβέριος οὐ παρὴν μετεώρου τῆς 

τροφῆς αὐτῷ γενομένης, ἤδει δὲ οὐδὲν ὧν ἐβούλετο ὁ δεστότης, 
οχαλεῖ σε, φησίν, ὃ zar", xal εἰσήγαγεν αὐτόν. Τιβέριος δὲ ὡς 
ϑεᾶται Γάιον, τότε τιρῶτον εἰς ἐτείνοιαν ἐλϑὼν τοῦ ϑείου τῆς ἐξου- 

σίας καὶ τὴν xav. αὐτὸν ἡγεμονίαν τεαντελῶς ἀφῃρημένην ἐειχυροῖν 
οἷς ψηφίσαιτο δυνάμεως ἐχεῖϑεν αὐτῷ μὴ παραγενομένης, τιολλὰ 
δὴ χατολοφυράμενος αὑτὸν μὲν τοῦ ἐφ᾽ οἷς προβουλεύσειε χυροῦν 
ἀφηρημένου τὸ χράτος, Τιβέριον δὲ τὸν υἱωνόν, ὡς τῆς τε Ῥωμαίων 
ἀρχῆς ὁμοῦ διαμάρτοι χαὶ τῆς σωτηρίας κεχρημένον διὰ τὸ ἐπ᾽ 
ἄλλων χρειττόνων ovx ἀνεχτὸν εἰσηγησαμένω τὴν συναναστροφὴν 
χείσεσϑαι τὴν σωτηρίαν αὐτῷ τοῦ συγγενοῦς μὴ ὠφελεῖν δυναμένου, 
φόβῳ ve xal μίσει τοῦ ἐφεστηχότος χρησομένου τιρὸς αὐτόν, τὰ μὲν 
ὡς πιροσεδρεύοντα τῇ ἀρχῇ, τὰ δὲ ὡς ἀντεπτιβουλεύειν ὑτιέρ τε τῆς 
σωτηρίας xal τῆς ἀντιλήψεως τῶν σπιραγμάτων μὴ ἀφησόμενον. ἦν 
δὲ xal γενεϑλιαλογίᾳ Τιβέριος μάλιστα προσχείμενος καὶ κατορ- 
ϑούμενα αὐτῇ μειζόνως τῶν εἰς τόδε ἀναχειμένων ἑχόντων τὸν βίον 
ἐξηγμένος. Γάλβαν ovv sore ϑεασάμενος ὡς αὐτὸν εἰσιόντα φησὶ 
σιρὸς τοὺς ἐπιτηδειοτάτους αὐτῷ, ὡς πιαραγίνοιτο ἀνὴρ τῇ Ῥωμαίων 
προτιμησόμενος ἡγεμονίᾳ. τά τὲ πάντα μαντειῶν πόσα ἐχόμενα 
σειϑανὰ ἡγούμενος ἡγεμόνων μάλιστα ἀνὴρ οὗτος ὑττὸ τοῦ ἐπαλη- 
ϑείοντος αὐτῶν ἐπὶ τοῖς πράγμασιν ἐχρῆτο αὐταῖς. xal τότε ἐν 
χαλεποῖς ἣν συντυχίᾳ τοῦ γεγονότος, ὡς ἐπ᾽ ἀπολωλότι τῷ υἱεῖ 
τοῦ παιδὸς ἀχϑεινῶς διατιϑέμενος xol χατάμεμψιν αὐτοῦ ττοιού- 
μένος τοῦ κατὰ τὴν οἰώνισιν προμηϑοῦς" παρὸν γὰρ [ἀν] αὐτῷ 
λύπης ἀπηλλαγμένῳ τελευτᾶν ἀμαϑίᾳ τῶν ἐσομένων, διατρίβεσϑαι 

AMWELatZonaras I p. 493. 
2 *óouatiov W μετεώρου — ὃ γενομένης] ciborum acceptione tardatus 

Lat ὃ δὲ] δ᾽ MW δ᾽ ὁ εὔὐοδοσ E. 4 "εἰσῆγεν α δ᾽ MWE ὃ ἔννοιαν E 
1 ψηφίσοιτο MWE αὐτῷ μὴ] αὐτῇ A 8. χατωλοφύρατο omissis insequenti- 
bus E αὐτὸν ΜΥΥ προβουλεύσειεν W — 9 viovóv, o ex ov corr. M 10 ἐπ᾽} 
i. marg. yo ἐπ᾽ ἄλλωι χρείσσονι Α 11 χρεισσόνων MW εἰσηγησαμένων 
Hudson εἰσηγησομένων Bekker 12 συγγενοῦς μὴ] Bekker μὴ συγγενοῦσ codd. 
13 xal μίσει] xoulas.  Τ' 14 δ᾽ MW 18 ἀναλήψεωσ À ἀφησόμενον] ἀφη- 
γησομένων A ἣν — 22 αὐταῖς om.Lat 10 μάλιστα] τὰ μάλιστα MWE 
καὶ κατορϑούμενα αὐτῇ] κατὰ τὰ κατορϑούμενα αὐτῆς Hudson 11 τόδε] 
τόνδε Ibbetson ἑχόντως Hudson 18 ἐξηγμένων MW 19 παραγένοιτο 
MWE 20 προτιμησόμενος] ποτε τιμησόμενοσ E 23 ἐπ᾿ om. MW 
24 Ἐάχϑειῶσ MW διατιϑέμενος) διακείμενοσ E διατεϑειμένος coni. 25 τοῦ 

χατὰ τὴν] ταύτην MW τοῦ -- προμηϑοῦς! quod illud augurium postulasset 

accipere Lat οἰώνησιν MW ἂν spurium 26 διατρίβεσϑαι!) διαφϑείρε- 
σϑαι MWE et i. marg. A 

1255 

214 

216 

217 

218 



219 

222 

223 

180 ANTIQ. IUD. XVIII 218—225 (VI. 9. 10) 

τῷ προεγνωχὼς τὴν ἐσομένην δυστυχίαν τῶν φιλτάτων τελευτᾶν. 
χαίπερ δὲ συντεταραγμένος τῇ παρὰ δόξαν τῆς ἀρχῆς εἷς ovc οὐχ 

ἤϑελεν περιόδῳ, ἄχων δὲ xci μὴ βουλόμενος φησὶ γοῦν πρὸς τὸν 
Γάιον" ,,0 παῖ, καίστερ μοι συγγενεστέρου Τιβερίου ἢ κατὰ σὲ ὄν- 
τος δόξῃ τὲ τῇ ἐμαυτοῦ xal τῷ ὁμοψήφῳ &v αὐτῇ τῶν ϑεῶν σοὶ 
φέρων ἐγχειρίζω τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν. ἀξιῶ δέ σε μηδὲν ἀμνη- 
μογεῖν ὁμιλήσαντα αὐτῇ μήτ᾽ εὐνοίας τῆς ἐμῆς, ὃς εἰς τοσόνδε ἀξιώ- 
ματος χαϑίστημε μέγεϑος, μήτε τοῦ πρὸς Τιβέριον συγγενοῦς, ἀλλ᾽ 
ἐχειστάμενον, ὡς σύν τε τοῖς ϑεοῖς xoi μετ᾽ αὐτοὺς τοιῶνδέ σοι 
χατασταίην ἀγαϑῶν ποριστής, ἀμείβεσϑαί μου τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς τερό- 
ϑυμον χαὶ ἅμα Τιβερίου φροντίξειν διὰ τὴν συγγένειαν, ἄλλως τε 
γινώσκειν, ὡς τεῖχός σοι χαὶ τῆς ἀρχῆς ὁμοῦ xol τῆς σωτηρίας zt&- 
ριὼν γίνοιτο ἂν Τιβέριος, φροίμιον δὲ τοῦ δυστυχοῦς μεϑιστάμενος. 
αἵ τε γὰρ μονώσεις ἐπιχίνδυνοι τοῖς εἰς τηλικούτων τιραγμάτων 
ὄγχον καταστᾶσιν χαὶ ϑεοῖς οὐχ ἀτιμώρητα ὁτιόσα τταρὰ δίχην 
πρασσόμενα ἀφανίζοι τοῦ γόμου τὸ ἑτέρως πράσσειν πιαραχαλοῦν.“ 
ταῦτα μὲν ὃ Τιβέριος ἔλεγεν, οὐ μὴν τειϑανὸς ἣν Γαΐῳ χαΐττερ ὕτει- 

σχνουμένῳ, ἀλλὰ χαταστὰς εἰς τὴν ἀρχὴν τόν τε Τιβέριον μαντείαις 
ἀναιρεῖ ταῖς ἐχείνου χαὐτὸς ἐπειβουλῶν in αὐτὸν συντεϑεισῶν uer? 

οὐ πολὺ τελευτᾷ. 
10. Τιβέριος δὲ τὸν Γάιον ἀποδείξας διάδοχον τῆς ἡγεμονέας 

ὀλίγας ἐπιβιοὺς ἡμέρας ἔϑανεν σχὼν αὐτὸς τὴν ἀρχὴν ἡμέρας τρεῖς 
καὶ πέντε μῆνας πρὸς ἐνιαυτοῖν δυοῖν xal εἴχοσι. Τάιος δὲ ἣν 

αὐτοκράτωρ τέταρτος. Ῥωμαίοις δ᾽ ἦν μὲν κύστις τῆς Τιβερίου 

τελευτῆς εὐφραίνοντό τὲ τῷ ἀγαϑῷ τῆς ἀγγελίας, οὐ μὴν πιστεύειν 
γε ϑάρσος ἣν αὐτοῖς, ov τῷ μὴ βούλεσθαι, πρὸ τιολλῶν γὰρ ἂν 

$ 224 — bell. Iud. II 180. 

AMWELatZonaras I p. 493. 

1 τελευτᾶ MW — 3 δὲ] τὲ MW. 4 *zat& oi] τοῦ κατὰ σὲ coni — 5 τῷ] 

τῇ ΕΒ 6θ δὲ] τ ΕἴἝ μηδὲν] μὴ E 1 *ówmàgoovta A. *uxgte MW τοσόνδε) 
τοσόνδέ σε MW — 9 ἐπιστάμενοσ M 10 μοι ἃ 11 ἀλλ᾽ ὥστε ,, 18 φροί- 
μι: 0v ex φρόνι- ον corr. Α φροίμιμον W 14 ἐπικίνδυνον A 15 χατά- 
στασιν 106 ἀφανίζει Bekker ἑτέρωσε A [1 ἦν τῶ γαΐω MWE 
18 Ἔτε om. A 19 ἀναιρεῖ] coni. αἱρεῖται codd, αἴρεται E extinzit Lat ἀναι- 
ρεῖται Cocceji αἱρεῖ Hudson αὐτὸν] αὐτῶ E 21 ἘΤιβέριος δὲ] sed haec 

postea. tunc autem tiberius Lat τὸν] τόν tt ἃ τότε τὸν E 23 Ἐπέντε! - 
VI Lat ἕξ bell. Iud. 24 Ῥωμαίοις δ᾽ ἣν μὲν πύστις)] ῥωμαῖοι μὲν δὴ 
πίστει MW ῥωμαίοισ δὲ ἧκε μὲν πύστισ E Ῥωμαίοις — 25 ἀγγελίας] 
αἱ romani audientes tiberii mortem hilares agere coeperunt prospero laetificati 
nuntio Lat — 25 Ἐεὐφραίνονταί MW — 26 πρὸ om. E 
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ἐτίμησαν χρημάτων τὸ ἐπαληϑεῦσαν τῶν λόγων, δέει δὲ μὴ ψευ- 
δοῦς τῆς ἀγγελίας γενομένης τιροεξαναστάντες irl δηλώσει τοῦ αὐ- 

τῶν χάρματος εἶτ᾽ ἀπολλύοιντο διαβολῆς αὐτῶν γενομένης" τελεῖ- 

στα γὰρ ἀνὴρ εἷς οὗτος Ῥωμαίων τοὺς εὐτεατρίδας εἰργάσατο δεινὰ 
δυσόργητος iml zac ὧν xci ἀνήχεστος εἰς τὸ ἐργάζεσθαι χατα- 
στάς, εἰ xai χωρὶς λόγου τὴν αἰτίαν ἐπιανέλοιτο τοῦ μισεῖν, καὶ 
ἐπὶ πᾶσι μὲν οἷς χρίνοιεν ἐξαγριοῦν φύσιν ἔχων, εἰς ϑάνατον δὲ 
χαὶ τῶν χουφοτάτων ἀνατιϑεὶς τὴν ζημίαν. ὥστε ἡδονῇ τοῦ ἐπ᾽ 
αὐτῷ λόγου φέροντος τὴν ἀχρόασιν εἰς ὅσον ἐβούλοντο ἀπολαύσματι 
χρῆσϑαι ἐπεχεχώλυντο δείμασι καχῶν, ἃ πιροεωρᾶτο τϑευσϑεῖσι τῆς 
ἐλυείδος. Ἰ]αρσύας δὲ τοῦ ᾿Ἰγρίπτου ὃ ἀτιελεύϑερος πυϑόμενος 
τοῦ Τιβερίου τὴν τελευτὴν ὠϑεῖτο δρομαῖος τὸν ᾿“1γρίστετεαν εὐαγ- 
γελιούμενος, χαὶ καταλαβὼν ἐν ἐξόδοις ὄντα εἰς τὸ βαλανεῖον συν- 
γεύσας σπιρὸς αὐτὸν γλώσσῃ τῇ Ἑβραίων ,.τέϑνηχεν ὃ λέων“ φησίν. 
ὁ δὲ σύνεσίν τε τοῦ λόγου ποιησάμενος xai χάρματι τῷ ix αὐτῷ 
χεριενεχϑείς ἀλλά Got τῶν ἁτιάντων xci τῆς ἐπὶ τῷδε εὐαγγελίας 

χάριτες ἐν ἐμοὶ zavroiat γίνοιντο, μόνον ἀληϑῆ τὰ λεγόμενα εἴη." 
xci ὃ ἑχατοντάρχης, ὅσττερ τῇ φυλακῇ ἐφειστήχει τοῦ ᾿“Τγρίσεττου, 
ϑεώμενος τήν τε σπουδὴν μεϑ᾽ οἵας ὃ Π]αρσύας ἀφίχετο xol τὸ 
ἐχ τῶν λόγων χάρμα τῷ «Ἵγρέτετεςι συνελϑόν, ὑττοτοττήσας χαίνωσίν 
τινα γεγονέναι τῶν λόγων ἤρετό σφας τιερὶ τοῦ λόγου τοῦ ἐφεστη- 
χότος. οἱ δὲ τέως μὲν “ταρέτρεσπτον, ἐγχειμένῳ δὲ ἀ:τοσημαίνει ὃ 
'"Ayglimzag, ἤδη γὰρ φίλος ἦν, μηδὲν ἐνδοιάσας. ὃ δὲ ἐκοινοῦτό 
τε τὴν ἡδονὴν τοῦ λόγου διὰ τὸ εἰς ἀγαϑὰ τῷ L4yoimme φέρειν 

AMWELatZonaras I p. 493. 
1 ἐτιμήσαντο E ἐπαληϑεῦσον E 1. Ἐἐπὲὶ δηλώσει] ἐπίδηλοι ὥσι (ecot 

W)MW 3. ἀπόλοιντο E 4 Ἐεὐπάτριδασ codd. Ἐδυνὰ W — 5 ἐργάζεσϑαι] 
ὀργίζεσϑαι Ernesti 1" χρίνειεν ex corr. A. *qíow om. M *ói] τε MW 
9 λόγω MW φέροντες ed. pr. εἰς ὅσον om. MW 10 ἐκεχώλυντο (sz 8. 
m.1 M) MW δείγμασι W φψευσϑεὶσ MW 11 ἀγρίππα E et ex corr. A 
12 *rov om. MW ἔὠϑεῖτο! A! E ἔϑει MW etexcorr. A ωὠϑεῖτο δρομαῖος] 
celer accurrit Lat δρομαῖοσ, il marg. yg καὶ οὕτωσ δρομέωσ A tO 
ἀγρίππα E εὐαγγελιούμενοσ Ó. ras. m. 2 Α ἀγγελιούμενοσ MWE bonum de- 
portans nuntium Lat 15 τῷ] τῶν MW 16 ἀλλὰ coi A  *t5c] τοῖσ ἃ 

τῷδε] Bekker τῶνδε codd. ἀγγελίασ E 17 *ylvowro] γίνονται MW repo- 
sitae sunt Lat μόνον] μόνον ἂν E et i. ras. m. 2 A μόνον εἰ M 18 éxa- 
τόνταρχοσ E — *0onsg] 0c y: MW  ἐφεστήχει ΒΞ Ἐαγρίππα MW et ex 
corr A 20 συνελθὼν  Ἑἕχαίνωσιν — 21 λόγων] ratus nouitatem quan- 
dam significatam Lat "" χαίνωσιν»] xol γνῶσιν M i. marg. yg χαίνισιν A κοί- 
vocw Ernesti 21 τινὰ - À σφᾶσ (σφὰσ ex corr. A) codd. E ἐνεστη- 
κότος coni. 
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γερουτίϑει τε αὐτῷ δεῖπνον. εὐωχουμένων δ᾽ αἰτῶν xol τοῦ πότου 

προϊόντος τιαρὴν τις λέγων ζὴν ve τὸν Τιβέριον χαὶ ὁλίγων ἡμερῶν 
ἐπανήξειν εἰς τὴν πόλιν. xci ὃ ἑκατοντάρχης δεινῶς ϑορυβηϑεὶς 
τῷ λόγῳ διὰ τὸ εἰς ϑάνατον ἀναχείμενα ττετεραχέναι δεσμώτῃ τὲ 
χαὶ ἐπτ᾿ ἀγγελίᾳ ϑανάτου αὐτοχράτορος συνδιῃτῆσϑαι μετὰ χάρμα- 
τος, ἀπωϑεῖταί τε τὸν ᾿,1γρίτιπταν τοῦ SRM xaí (που, φησίν, 
λήσειν ue ὑπογοεῖς ϑάνατον τοῦ αἰτοχράτορος χατεψευσμένος, ἀλλ᾽ 

οὐ χεφαλῇ τῇ σῇ τοῦτον ἀναμαξόμενος τὸν Aóyov;. ταῦτα εἰπὼν 
χελεύει δῆσαι τὸν ᾿ήγρίσεσταν λελυχὼς πρότερον αὐτὸν φυλαχήν τε 
ἀκριβεστέραν αὐτοῦ ἢ πρότερον χαϑίσταται. χαὶ γύχτα μὲν ἐχείνην 
ὗ "Ayob cac ἐν τοιούτοις ἣν τοῖς χαχοῖς. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ λόγος 
τε πλείων ἣν χατὰ τὴν πόλιν ἰσχυριζόμενος ἐπτὶ τῇ τελευτῇ τοῦ 

Τιβερίου, ἐθάρρουν v& οἱ ἄνϑρωποι φανερῶς ἤδη ϑροεῖν καί τινες 
χαὶ ϑυσίας ἐπετέλουν, ἐπιστολαί τε ἀφίχοντο παρὰ τοῦ Γαΐου, 5 
μὲν πρὸς τὴν σύγχλητον τοῦ Τιβερίου διασαφοῦσα τὴν τελευτὴν 
χαὶ τὴν αὐτοῦ παράληψιν τῆς ἡγεμονίας γενομένην, ἡ δὲ πρὸς Πεί- 
σωνα τὸν φύλαχα τῆς πόλεως τοῦτό τὲ ἀγορεύουσα, χαὶ τὸν "Ayoln- 
7L Y ἐκέλευεν ἐχ τοῦ στρατοπέδου μεταστῆσαι εἰς τὴν οἰχίαν, ἐν ἡ 

χερότερον ἢ δεϑῆναι δίαιταν εἶχεν. τότε ἐν ooi λοιττὸν ἦγεν 
τὰ περὶ αὐτῆς᾽ φυλαχὴ μὲν yàg xol "ie, σις ἣν, μετὰ μέντοι ἀνέ- 
σεως τῆς εἰς τὴν δίαιταν. Γάιος δὲ ὡς ἐπὶ Ῥώμης παρὴν ἄγων 
τοῦ Τιβερίου τὸ σῶμα, ταφάς τε αὐτοῦ ττοιεῖται πολυτελεῖς νόμοις 
τοῖς πατρίοις, ᾿,Ἵ1γρέσιταν ve αὐϑημερὸν λύειν ὄντα τερόϑυμον χώ- 
λυμα ᾿Ἵντωνία ἣν οὔ τι μίσει τῷ πρὸς τὸν δεδεμένον σπιρομηϑείᾳ 
δὲ τοῦ Γαΐου εὐτερεποῦς, μὴ δόξαν ἀτπιάγοιτο ἡδονῇ δεχομένου τὴν 
Τιβερίου τελευτὴν ἄνδρα vm ἐχείνου δεδεμένον λύων ix τοῦ ὀξέος. 

AMWELat Ζοπᾶγαβ I p. 494. 

| εὐωχουμένων δ᾽ αὐτῶν] E eis epulantibus Lat εὐωχουμένω δ᾽ αὐτῶ codd. 
3 ἑχατόνταρχοσ E 5 Ἑαὐτοχράτοροςϊ καίσαροσ MWLat συνδεδιῃ- 

τῆσϑαι Dindorf — 6 rc om. MWE T χαταψευσάμενοσ MW 8 ἀναμαξό- 
μενος} A teste Herwerdeno ἀναμαξάμενοσ MW [10 πρότερον] πρότερον αὐτοῦ 
MW χαϑιστᾷ E 11 roig om. MWE δ᾽ E 12 πλειόνων E 

13 *29«povv W * 9oostv] ϑρυλλεῖν M. ϑρυλεῖν W 14 Ἐχαὶ om. A 
16 Ἐπίσσωνα M πίσωνα W 17 τὸν φύλαχα — "Ayoinnzav] custodem (unc 

temporis ciuitatis, in qua iubebat agrippam Lat τοῦτό tt] tO τότε ELat 
18 ἐχέλευεν] ἐχέλευσεν W, om. E μεταστῆσαι] coni. μεταστήσειν AME 

μεταστήσιν W 19 *rórz] ὥστε ed. pr. 20 αὐτῆς! αὐτὴ» coni. 
21 Ἐδίαι «τὰν αὶ "δ᾽ MW  *óouyv MW 23 *rs] δὲ MW wero Lat 
*óvc προϑύμῳ Cocceji 24 *ov τι μίσει τῷ] ov τιμήσει τῇ MW 25 "εὺ- 
πρεπῶσ, €) eX οὔ cOrr. À εὐπρεπεῖ M eti. marg. A δεχομένω E 26 ὅτι" 
βερίου] τοῦ βερίου Μ τελευτὴν] μετάστασιν MWE mortem Lat — *óséoo W * 
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διελϑουσῶν μέντοι οὐ ztoÀÀAOY ἡμερῶν μεταπεμιμάμενος αὐτὸν elg 
τὸν οἶχον ἀποχείρει τε αὐτὸν χαὶ μεταμφιέννυσιν, εἶτα δὲ τὸ διά- 

δημα περιτίϑησιν τῇ χεφαλῇ καὶ βασιλέα χαϑίστησιν αὐτὸν τῆς 
Quiimmov τετραρχίας δωρησάμενος αὐτῷ xal τὴν zdfvaavíov τετραρ- 

χίαν, ἀλλάττει τε σιδηρῷ ἁλύσει χρυσὴν ἰσόσταϑμον. ἱτειτάρχην δὲ 
ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἐχιτέμτεει Π]άρυλλον. 

11. .Jevrégi) δὲ ἔτει τῆς Γαΐου Καίσαρος ἡγεμονίας ᾿“41γρίτε- 
mag ἠξίου συγχώρησιν αὐτῷ γενέσϑαι πιλεύσαντι τήν ve ἀρχὴν χατα- 
στήσασϑαι χαὶ τὰ ἄλλα εἰς δέον οἰχονομησαμένῳ ἐπανιέναι. χαὶ 
συγχωροῦντος τοῦ αὐτοχράτορος τιαρὴν τταρ᾽ ἐλ:είδας τε ὥφϑη sagt 

βασιλεὺς πολλήν ve τῆς τύχης ἐτιεδείχνυεν Url τοῖς ἀνϑρώποις τὴν 
ξουσίαν τοῖς ϑεωροῦσιν ix λογισμῶν ἀτορίας τε τῆς τερότερον χαὶ 

τοῦ ἐν τῷ πιαρόντι εὐδαίμονος. xci oi μὲν ἐμαχάριζον τοῦ μὴ 
διαμαρτίςι χρησαμένου τῶν ἐλπίδων, ot δ᾽ ἐν ἀπιστίᾳ περὶ τῶν 

γεγονότων ἢσαν. 
VIL 1. Ἡρωδιὰς δὲ ἡ ἀδελφὴ τοῦ ᾿“1γρίπττου συνοιχοῦσα 

Ἡρώδη,, τετράρχης δὲ οὗτος ἦν Γαλιλαίας καὶ Περαίας, φϑόνῳ 

ταἀδελφοῦ τὴν ἐξουσίαν ἐδέχετο δρῶσα ἐν πολὺ μείζονι ἀξιώματι 
γεγενημένον ἀνδρὸς τοῦ αὐτῆς, διὰ τὸ φυγῇ μὲν ποιήσασϑαι τὴν 
ἔξοδον διαλῦσαι τὰ χρέα μὴ δυνάμενον, χάϑοδον δὲ μετ᾿ ἀξιώμα- 
τος xal οὕτως πολλοῦ τοῦ εὐδαίμονος. ἐλυττεῖτο ovv χαὶ βαρέως 

ἔφερεν τῇ ἐπὶ τοσοῦτον αὐτοῦ μεταβολῇ, χαὶ μάλιστα ὅτιότε ϑεά- 
σαιτο μετὰ τῶν εἰωϑότων τταρασήμων τῆς βασιλείας ἐπειφοιτῶντά τὲ 
τοῖς πελήϑεσιν, ἐτειχρύτιτεσϑαι οὐχ ἠνείχετο τὴν δυστυχίαν τοῦ φϑό- 
vov, ἀλλὰ τὸν ἄνδρα ἐξῆρεν χελεύουσα ἐπὶ τῆς Ῥώμης πιλεῖν ἐπὶ 

μνηστείᾳ τῶν ἴσων" οὐδὲ γὰρ ἀνεχτὸν εἶναι σφίσι τὸ ζῆν, εἰ ᾿4γρίτε- 
σας ᾿,Τριστοβούλου μὲν υἱὸς ὧν ϑανεῖν ὑττὸ τοῦ τιατρὸς χατεγνωσ- 
μένου, τιενίᾳ δὲ ἀττόρῳ συνιών, ὡς τελέως αὐτῷ ἐπιχουφίζεσϑαι 

8 231 — bell. Iud. II 181. 

AMWELat Eusebius hist. eccl. II 4. Zonaras I p. 494. 

1 $237 excerpsit Eus 2. Ἐμεταμφιέννυσι δὲ om. E. 5 ἀλάττει 
E  *rzz]cve τῇ MW ἱππάρχην] magistrum equitum Lat ἔπαρχον Hudson 
ὕπαρχον propono 6 ἐπὶ] ἐκ E Ἐμάριλλον M 9 ἐπανεῖναι AE 
13 τοῦ ἐν τῷ] ἐν τῶ, ἐν s., τῶ ex τοῦ corr. Μ 16 i. marg. XVII Lat 9' E 
*ó MW ἀγφρίππα ex corr. αὶ 18 "πολὺ] πολλῷ M. 19 uiv] uiv τότε 
MW 20 χαϑ᾽ ὁδὸν W 21 *ovr] δὲ MW 22 *avrov om. MW 
23 *eim9eotov W te] atque Lat, om. E 24 ovx] τε οὐχ E 26 οὐδὲ] 
ov MW σφίσι φησι MW sibimetipsi Lat 27 μὲν ἀριστοβούλου ὧν υἱὸσ 
tr. M χατεγνωσμένου] ed. pr. et ut uid. Lat χατεγνωσμένοσ codd. 28 συνὼν 
MW συζῶν Naber τελέως] ἐλέῳ (et ut uid. ὥστ᾽) Naber, haud male, sed 
etiam insequentia emendanda sunt 
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τἀναγχαῖα τοῦ ἐφ᾽ ἡμέρας, φυγῇ δὲ τῶν δεδανειχότων τὸν πλοῦν 
σεξητοιημένος ἐπανεληλύϑοι βασιλεύς, αὐτὸς δέ ye ὧν σταῖς βασιλέως 
καὶ τοῦ συ γγενοῦς τῆς ἀρχῆς καλοῦντος αὐτὸν ἐπὶ μεταττοιήσει τῶν 
ἴσων χαϑέζοιτο ἀγαπῶν ἐν ἰδιωτείᾳ διαβιοῦν. ἀλλ᾽ εἰ χαὶ πρό- 
τερόν γε, Ἡρώδη, μηδὲν ἐλύττει σὲ τὸ ἐν ἐλάσσονι τιμῇ πατρὸς οὗ 
γέγονας εἶναι, νῦν γοῦν ὀρέχϑητι συγγενοῦς ἀξιώματος μηδὲ ὑπό- 
μένε ἡσσᾶσϑαι προύχοντι τιμῆς ἀνδρὶ σελοῦτον τεϑερατεευκότι τὸν 
σόν, μηδὲ πενίαν ἀποφήνῃς τὴν ἐχείνου τῆς ἡμετέρας εὐττορίας 
ἀρετῇ μᾶλλον χρῆσϑαι δυναμένην, μηδὲ δευτερεύειν ἀνεϊταίσχυντον 
ἡγοῦ τῶν χϑές τε xal πρῴην ἐλέῳ τῷ σῷ διαβεβιωχότων. ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἴωμεν, χαὶ μήτε zóvov φειδώ τις ἔστω μήτε ἀργυ- 
oíov δαπάνης καὶ χρυσίου, διὰ τὸ μὴ ἐπ᾽ οὐδαμινοῖς ἐν βελτίοσιν 
γενέσϑαι τὴν τήρησιν αὐτῶν ἀναλώσεως τῆς ἐπὶ χτήσει βασιλείας 
ἐσομένης." 

2. 'O δὲ τέως μὲν ἀπεμάχετο ἀγαπῶν τὴν ἡσυχέαν χαὶ τῆς 
Ῥώμης τὸν ὄχλον oU eei λαμβάνων perve τὲ αὐτὴν 
ἐπειρᾶτο, ἡ δ᾽ ἐφ᾽ ὅσον ἐξαναχωροῦντα ἑώρα μειζόνως ἐπέχειτο 
κελεύουσα μὴ ἀνιέναι πάντα πράσσειν ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ. xai “τέρας 
οὐχ ἀνῆχεν ἕως ἐξενίκησεν αὐτὸν ὁμογνώμονα αὐτῇ ἀχουσίως yevé- 
σϑαι διὰ τὸ μὴ εἶναι ἄλλως ἀποφυγεῖν αὐτῆς τὸ ἐτπτὶ τοιούτοις 

Ψψηφισάμενον, τ᾿αρασχευασάμενός τὲ ὡς ἐνὴν πολυτελῶς xci φειδοῖ 
μηδενὸς χρώμενος ἀνήγετο ini τῆς Ῥώμης ἅμα χαὶ τὴν Ἡρωδιάδα 
ἀγόμενος. ᾿Αγρίππας δὲ τήν τε διάνοιαν αὐτῶν xai τὴν παρα- 
σχευὴν αἰσϑόμενος xal αὐτὸς τπιαρεσχευάζετο, ἐτιεί τε ἐχπτετελευχότας 
ἀχούει, ττέμτεει χαὶ αὐτὸς ἐπὶ τῆς Ῥώμης Φορτουνᾶτον αὐτοῦ τῶν 

ἀπελευϑέρων δῶρά ve χομίζοντα τῷ αὐτοχράτορι xal ἐπιστολὰς 
χατὰ τοῦ Ἡρώδου τὰ δὲ xal αἰτὸν διδάξοντα ἧ χαιρὸς τὸν Γάιον. 

δὲ ἐπαναχϑεὶς τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἡρώδην καὶ δεξιῷ χρησάμενος τῷ 

$ 242 — bell. Iud, II 182. 

AMWELat Zonaras I p. 495. 

2 πεποιηχότοσ A ἐπανεληλύϑει AM 3 τοῦ συγγενοῦς — 4 ioo] 
et frater eius qui tetrarchiam illam ante possederat, ut magis ei cognationis 

iure deberetur Lat 5 ἐλύπει! ἐλύπη AM τιμῆσ ἃ 1 τεϑεραπευτι- 
xot. W | 9 ἀρετὴν αὶ 10 vc om. MW 12 ἐπ᾽ i. marg. yg ἐπ᾿ ουδαμοῖσ 
ἐν βελτίοισ δὲ A —— £v] ἂν coni. βελτίοσιν] ed. pr. βελτίοσι δὲ Α βελτίοσι 
M βῥλτίοσιν W 19 ἐξενίχησεν)] coni. ἐξεχίνησεν codd. E  ἐξενίχησεν — γε- 
νέσϑαι! in suam eum fecit transire sententiam Lat αὐτῆσ E 20 ἀποφυγὴν 

MW et ut uid. E — 21 φειδοῖ ex φυγῇ corr. M 22 *&ua) ἅμα δὲ MW 
24 *alo9«voutvoo MW τ᾽ Εὶ 25 φουρτουνάτον MW φουρτούνατον E 
27 τὰ δὲ] τάδε MWE — 17 Α εἰ MWE 
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πλῷ τοσόνδε ἀτεελίστετο τοῦ Ἡρώδου, ὥστε τὸν uiv ἐντυχεῖν Γαΐῳ, 
ὁ δὲ ἐπικατάγεται καὶ τὰς ἐπιστολὰς ἀτεεδίδου. «ai τιροσέτελευσαν 
ἀμφότεροι “ικαιαρχείᾳ χαὶ τὸν Γάιον ἐν Βαΐαις λαμβάνουσιν. 7t0- 

λύδριον δ᾽ ἐστὶ xai τοῦτο τῆς Καμ:τανίας ὅσον ἀπὸ σταδίων πέντε 

τῆς «“]Πικαιαρχείας χείμενον, βασίλειοί τέ εἰσιν οἰχήσεις αὐτόϑι στο- 
λυτελέσι χεχρημέναι χατασχευαῖς φιλοτιμηϑέντος τῶν αὐτοχρατόρων 

ἑχάστου τοὺς ττρογεγονότας ὑπερβάλλεσθαι, λουτρά τε τταρέχεται 
τὸ χωρίον ϑερμὰ γῆϑεν αὐτόματα ἀνιέντα ἀγαϑὰ ἐπί τε ἰάσει τοῖς 
χρωμένοις xal ἄλλως τῷ ἀνειμένῳ τῆς διαίτης συμφέροντα. | I'atoc 
δὲ ἅμα τε τπιροσαγορεύων τὸν Ἡρώδην, τιερῶτον δὲ αὐτῷ ἐνετύγχανεν, 
ἅμα τὲ τοῦ ᾿Ἱγρίππου τὰς ἐπιστολὰς ἐχειὼν ἐπεὶ κατηγορίᾳ τῇ ἐχεί- 
γου συγκειμένας, χατηγόρει δὲ αὐτοῦ ὁμολογίαν χιρὸς Σηιτανὸν χατὰ 
τῆς Τιβερίου ἀρχῆς χαὶ πρὸς "Aovágavov τὸν Πάρϑον ἐχεὶ τοῦ τταρ- 

ὄντος χατὰ τῆς Γαΐου ἀρχῆς, παράδειγμά τε ἦν αὐτῷ τοῦ λόγου 
μυριάσιν ἑπτὰ ὁιιλιτῶν ἀρχέσουσα κατασχευὴ ἐν ταῖς «ἰρώδου ó7tÀ0- 
ϑήχαις ἀποχειμένη, ἐχινεῖτό τε ὑπὸ τῶν εἰρημένων xal ἤρετο τὸν 
Ἡρώδην, εἰ ἀληϑὴς ὃ περὶ τῶν ὅπλων λόγος. τοῦ δέ, οὐ γὰρ ἦν 
ἕτερα εἰχιεῖν διὰ τὸ ἀντιφϑέγξασϑαι τὴν ἀλήϑειαν, εἰπόντος εἶναι 
τὰ ὅτιλα, πιστὰ ἡγούμενος εἶναι τὰ ini τῇ ἀττοστάσει χατηγορού- 
μενα, τὴν τετραρχίαν ἀφελόμενος αὐτὸν πτιροσϑήχην τῇ “4γρίππου 
βασιλείᾳ “τοιεῖται xal τὰ χρήματα ὁμοίως τῷ .“4γρίππᾳ δίδωσιν. 
αὐτὸν δὲ φυγῇ ἀιδίῳ ἐζημίωσεν ἀποδείξας οἰκητήριον αὐτοῦ .1οὐγ- 
δουνον πόλιν τῆς IMs. Ἡρωδιάδα δὲ μαϑὼν -Αγρίπσεου ἀδελ- 
φὴν οὖσαν τά τὲ χρήματα ἐδίδου ὅπόσα ἐκείνῃ ἰδίᾳ ἣν xal τοῦ μὴ 
χοινωνεῖν νομίσας τῷ ἀνδρὶ τῆς συμφορᾶς τεῖχος αὐτῇ τὸν ἀδελφὸν 

ὃ 252 — bell. Iud. II 183. 

AMWELat Eusebius hist. eccl. II 4. Zonaras I p. 495. 
| ἀπελείπετο MWE etex corr. ἃ ἐντυγχάνειν ΕΞ τοσόνδε ἀπελείπετο 

τοῦ ἡρώδου post ἘΓαΐῳ addita deleuit M 3 Δικαιαρχείᾳ] Dindorf δικαιαρ- 
χίᾳ codd. E dicaearchea Lat — *8eícuo, 8 ex y corr. M πολύδριον] πολίδριον 
MWE γρ πολίδριον ἢ πολίδιον i. marg. A — 5 διχαιαρχίασ codd. E dicaearchea 
Lat τοὺς om. MW 8 ἀνιόντα MW 10 πρῶτοσ E δὲ] 6. pr. τε 
codd., om. E ἐτύγχανε ΒΞ 11 Ἐάἀγρίππα ex corr. ἃ ἐπιὼν] ἐπήει E 
Ἐξπὴ ἐπὶ τῇ MW 12 χατηγόρει δὲ] E ed. pr. κατηγόρει τε AM. χατηγόρειται 
W  moóc] τε πρὸ WE 18 *z&g9ov 11 Ἐαληϑεῖσ W ὃ 252 ex- 
cerpsit Euseb 18 διὰ τὸ] ἢ M τὴν om. MW 22 Ἐδὲ] τε MW 
23 Γαλλίας] γαλιλαίασ, A secundum ex « corr. M γαλατίασ E * ay pizca 
ex corr. A. 24 Ἐδπόσα] et alia quaecumque Lat ἐχείνησ E ἴδια MWE 
x«l τοῦ — 186, 1 ἔλεγεν] arbitrans in consilio uiri consciam non fuisse; tutabatur 

etiam eam quod sororem agrippae cognouerat Lat τοῦ! xo MW 25 νομί- 
cac) om. E νομίσαι coni. 
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ἔλεγεν. ἡ δέ ἀλλὰ σὺ μέν, αὐτόχρατορ, εἶπεν, μεγαλοφρόνως τε 
χαὶ ἀξιώματι τῷ σαυτοῦ πρεπόντως τάδε λέγεις, χώλυμα δέ μοί 
ἐστιν χρῆσϑαί σου τῇ χάριτι τῆς δωρεᾶς εὔνοια ἡ τιρὸς τὸν γεγαμη- 
χότα, οὗ χοινωνόν μὲ τῆς εὐδαιμονίας γενομένην οὐ δίχαιον ἐγχατα- 
λιπεῖν τὸ ἐπὶ ταῖς τύχαις χαϑεσταμένον.““ ὃ δὲ ὀργῇ τοῦ μεγα- 
λόφρονος αὐτὴν ποιησάμενος συνήλαυνεν χαὶ αὐτὴν τῷ Ἡρώδῃ 
χαὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς τῷ ᾿Ἵγρίππᾳ δίδωσιν. Ἡρωδιάδι μὲν δὴ 
φϑόνου τοῦ πρὸς τὸν ἀδελφὸν καὶ Ἡρώδῃ γυναιχείων ἀχροασαμένῳ 
χουφολογιῶν δίχην ταύτην ἐπετίμησεν ὃ ϑεός. Γάιος δὲ τὸν μὲν 
γερῶτον ἐνιαυτὸν χαὶ τὸν ἑξῆς σπιάνυ μεγαλοφρόνως ἐχρῆτο τοῖς 
τεράγμασιν xci μέτριον “ταρέχων αὑτὸν εἰς εὔνοιαν τιολλὴν τερου- 
χώρει παρά τε Ῥωμαίοις αὐτοῖς xal τοῖς ὑττηχόοις. ττροϊὼν δ᾽ 

ἐξίστατο τοῦ ἀνϑρωπίένως TIERIRM b7tÓ μεγέϑους τῆς ἀρχῆς ἐχϑει- 

άζων ἑαυτὸν χαὶ τὰ πάντα im^ ἀτιμίᾳ τοῦ ϑείου τεολιτεύειν ἦρτο. 
VIIL. 1. Καὶ δὴ στάσεως ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ γενομένης Ιουδαίων 

τε 01 ἐνοιχοῦσι xal Ἑλλήνων τρεῖς ἀφ᾽ ἑχατέρας τῆς στάσεως τερεσ- 
᾿ ΄ - ς ' , 2 - ^ 

.Bevral αἱρεθέντες παρῆσαν ὡς τὸν Γαιον. xci ἣν γὰρ τῶν ᾿“41λε- 
"- ΄ , T 2 , ^ 5» ' , ^ 

ξανδρέων πρέσβεων εἷς “πίων, ὃς ττολλὰ εἰς τοὺς Ἰουδαίους ἐβλα- 

σφήμησεν ἄλλα τὲ λέγων xal ὡς τῶν Καίσαρος τιμῶν περιορῷεν" 
, - c , - c , 2 - S. X n - 

πάντων γοῦν ὅπόσοι τῇ Ῥωμαίων ἀρχῆ ὑποτελεῖς εἶεν βωμοὺς τῷ 
Ts ' ΄ ΄ δὴ, - 3 0€ " 

Γαΐῳ xci νεὼς ἱδρυμένων τὰ τὲ ἄλλα πᾶσιν αὐτὸν ὥσπερ τοὺς 
9 ' , , ' , ὃ xd is c - P] - - 

εοὺς δεχομένων, μόνους τοὐσὸς ἀδοξον ἡγεῖσθαι ἀνδριᾶσι τιμᾶν 
πὰ ὦ 2 - NM x ' " ^ 3.3 , 

xal ὅρχιον αὑτοῦ τὸ ὄνομα 7tOLClO D GL. ττεολλὰ δὲ xal yaAeza ᾿Ἵπίω- 
΄ Co» € : - , ΄ m 

vog εἰρηχότος, ὑφ᾽ ὧν ἀρϑῆναι ἤλπιζεν τὸν Γάιον xal εἰχὸς ἣν, 
: ] NP , - Ξ ) , 

(Φίλων ὃ προεστὼς τῶν Ἰουδαίων τῆς τιρεσβείας, ἀνὴρ và mavra 
» ) ^ , ν - 3*4 , ὃς ' » * , 

ἔνδοξος «“λεξάνδρου τὲ τοῦ ἀλαβάρχου ἀδελφὸς ὧν χαὶ φιλοσοφίας 
οὐχ ἄπειρος, οἷός τε ἣν ém' ἀπολογίᾳ χωρεῖν τῶν χατηγορημένων. 

AMWELat Zonaras I p. 496 Eusebius hist. eccl. II 5. 2. 

1 αὐτοχράτωρ A!'MWE — 2 σεαυτοῦ MWE μοι δέ tr. AE. 3 *ei- 
voix ἡ] εὐνοίαι τε t3; A. ὃ τὸ om. E Ἐχαϑιστάμενον MW. ὃ δὲ — ὃ 
ποιησάμενος) tum ille magnitudinem animi eius indigne suscipiens Lat ὀργὴν 

E τ δίδωσιν) MWLat δῶρον δίδωσιν AE 9 ἐπετίμησεν) i. marg. yo ἀπε- 
τισεν ἃ ἀπήτησεν E 11 αὐτὸν A!'MWE “πολλὴν om. W 12 * roig 
ὑπηχόοις! apud graecos Lat δὲ M. 18 ἀνϑρωπείωσ AE — 14 "αὑτὸν M 
αὐτὸν W 15 i. marg. ε΄ E XVIII Lat incip. Euseb. 16 *oi] τοῖς 
Eusebii cod. B aliique “τῆς om. MW 17 *óz] πρὸς Eusebii cod. B alii- 
que ἔχαὲ 5v]i. marg. XV 1/11 Lat — 18 *appio Lat 18 "τῶν] τὸν W 
20 "ὁπόσοι ὅσοι Eus 21 *v«ov; Eus — *záoiv] ἐν πᾶσιν Eus — 22 "ἡγή- 
σάσϑαι MW — 23 "τοὔνομα Eusebii codd. IK et Nicephorus *appione Lat 

24 ἀναρϑῆναι ΕΞ *xc«l] og Naber — 26 ὅτε] δὲ MW τοῦ, ov ex « 
corr. cod. Busb. E 



Qt 
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^ , ^ ν ἢ * , ^ » D. nd , 

διαχλείει δ᾽ αὐτὸν Γάιος χελεύσας ἐχιτοδὼν ἀιελϑεῖν, “στεριοργής 
v. ; / i ^ 2 os 

τε ὧν φανερὸς ἣν ἐργασόμενός τι δεινὸν αἰτούς. ὃ δὲ Φίλων ἔξεισι 
, M 3 } Y , ει ^ * τ 

γεεριυβρισμένος χαί φησι τιρὺὸς τοὺς Ιουδαίους, οἱ τιερὶ αὐτὸν ἦσαν, 
* ἂμ " εν 4 * RS E] , » * ν΄ 

ὡς χρὴ ϑαρρεῖν, Γαΐου λόγῳ μὲν αὐτοῖς ὠργισμένου, ἔργῳ δὲ ἤδη 
* * } P; 

τὸν ϑεὸν ἀντιταρεξαγοντος. 
- f » - , , d * ) P , 

2. Τάιος δὲ ἐν δεινῷ φέρων εἰς τοσόνδε ox Ιουδαίων z- 
- 9 , : ἢ 5 9 ὑ . ) LI τ , » x HI. : II , : ὃ , 

ροιῶφϑαι μόνων πρεσβευτὴν ἐπὶ Συρίας ἐχητέμπει Πετρώνιον διάα- 
) 44) - » ^ hor " T , a ) 

δοχον Οὐιτελλίῳ τῆς ἀρχῆς, κελεύυὼν χειρι UO" εἰσβαλόντι εἰς 
M Y , ) M gra , - - ) 4 , LJ) 

τὴν Ιουδαίαν, εἰ uiv ἑχόντες δέχοιντο, ἱστᾶν αὐτοῦ ἀνδριάντα ἐν 
- - - - .} ) , - ^o; , 

τῷ ναῷ τοῦ ϑεοῦ, εἰ δ᾽ ἀγνωμοσύνῃ χρῷντο, πολέμῳ χρατήσαντα 
4 - M , , ^ * ) d 

τοῦτο τιοιεῖν. χαὶ Πετρώνιος Συρίαν τιαραλαβὼν wmeíyevo Ótazo- 

γεῖσϑαι ταῖς ἐπιστολαῖς τοῦ Καίσαρος, συμμαχίαν τε πλείστην 
(e v^ » , , "7 - , d 

ὅσην ἠδύνατο αϑροίσας xal τάγματα δύο τῆς Ῥωμαίων δυνάμεως 
, ^ *, "mA Ὁ - ? , , , - 

ἄγων ἐπὶ Πτολεμαΐδος ᾿ταρὴν αὐτόϑι χειμάσων ὡς πρὸς ἔαρ τοῦ 
^ d ) b , ^ ^ . " , - 

πολεμεῖν ovx ἀφεξόμενος, xol τιρὸς τὸν Γάιον ἔγραφεν τιερὶ τῶν 
, € , - , ) ^ /^ * 

ἐπεγνωσμένων. ὃ δὲ ἐεήνει τῆς τιροϑυμίας αὐτὸν xal ἐχέλευεν μὴ 
Tow ; T ᾿ E , ; 7 ^j . 
ἀνιέναι ττολεμεῖν δὲ μὴ σιειϑομένοις ἐντεταμένως. Ἰουδαίων δὲ 

^ * PE - ς M , ) 3 d m 

zt0ÀAal μυριάδες τιαρῆσαν ὡς τὸν Πετρώνιον eic Πτολεμαΐδα xara 
, - i Ἁ 3 EL ἧς , - 2 2 AM ,*- : ^ ΒΡ ῷ , 

δεήσεις μηδὲν ἐπὶ sepavouíc σφᾶς ἐπαναγχάζειν xal τεαραβάσει 
"d , , ) , , , * J Y , 

τοῦ πατρίου νόμου. εἰ δέ σοι zt&vrOG πρόχειται τὸν ἀνδριάντα 
, - € - , - 

φέρειν χαὶ ἵστᾶν, ἡμᾶς αὐτοὺς ττρότερον μεταχειρισάμενος ττρᾶσσε 
, 2 , - , 

τὰ δεδογμένα᾽ οὐδὲ γὰρ δυνάμεϑα περιόντες ϑεωρεῖν τιράγματα 
3 ἂὰ 3 ᾿ 3: , , - , dA ^ , x 

ἡμῖν αττηγορευμένα ἀξεώματί τὲ τοῦ γομοϑέτου x«l τεροττατόρων 
- ς , - ᾧ ' , * , 4 

τῶν ἡμετέρων τῶν εἰς ἀρετὴν ανήχειν αὑτὰ χεχειροτονηχότων.““ 
IH LS δὲ PES À o." 3 - 14^ 2 ' τὰ ^ , τ 

ἑτρώύγιος δὲ ὀργὴν λαβὼν ttv" ,aÀÀ εἰ μὲν αὐτοχράτωρ ὧν 

$ 261 — bell. Iud. II 185. 

AMWELatZonaras I p. 497. Eusebius hist. eccl. II 5, 5. 
1 ἐδιακλείει)] ex secretario excludi Lat Ἐπεριοργής] i- marg. yo περι- 

μανήσ A 2 ἡν] τε ἦν E αὐτούς] αὐτοῖσ E αὐτῷ Eus. cod. B aliique 
*iroi ἔξεισιν W egrediens secretario Lat 4 λόγῳ om. Eus Ἐώργισ- 
μένον ὃ "ἀντιπαρεξάγοντος fin. Euseb. 6 i marg. α΄ E XX Lat 
Ἐξ] εἰ. A ὑπὸ Ἰουδαίων) ἰουδαίων ὕπο E S οὐϊτελίω E εἰσβάλλοντι 
W ἐμβαλεῖν ΒΞ 9. *ófyovte: MW Ἐαὐτοῦ om. M 11 *óezovety M 
12 ἐπιστολαῖς] ἐντολαῖσ E — ve] δὲ W — 13 δύο] tres in bell.Iud. 19 μηδὲν] 

χαὶ μηδὲν MW uj E Ἐσφὰσ AM χαταναγκάζειν E 20 νόμου om. 
MWE, fort. recte 21 "“μεταχειρησάμενοσ W —— 22 *ovót] ov MW — *óvvc- 
ut9«] ἄν δυναίμεϑα MW παριόντεσ E Ἐϑεωρεῖν)] συγχωρεῖν MW am- 
mittere Lat 28 τε] δὲ MW 24 τῶν om. MW — 25 Ἐπετρώνιοσ δὲ ὀργὴν 
προσλαβὼν εἶπεν, litt. oc δὲ — εἶπεν i.ras. angustiore m. 2 ἃ *opyzv] ὀργᾷ 
coni Ἐδργὴν — εἶπεν] respondit Lat 
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βουλεύμασι ρῆσϑαι τοῖς ἐμαυτοῦ τάδε πράσσειν ἐπενόουν, xav 
δίκαιος ἣν ὑμῖν πρός με οὗτος ὃ λόγος. νυνὶ δέ μοι Καίσαρος ἐπε- 
σταλχότος τεᾶσα ἀνάγχη διαχονεῖσϑαι τοῖς ἐχείνῳ προανεψηφισμέ- 
vot e τὸ εἰς ἀνηχεστοτέραν φέρειν ζημίαν τὴν παραχρόύασιν av- 
τῶν." »ἐστεὶ τοίνυν οὕτως φρονεῖς, ὦ Πετρώνιε, φασὶν οἱ Ἰουδαῖοι, 
ὡς μὴ ἂν ἐπιστολὰς τὰς Γαΐου πταρελϑεῖν, οὐδ᾽ ἂν αὐτοὶ παρα- 
βαίημεν τοῦ νόμου τὴν προαγόρευσιν ϑεοῦ τεεισϑέντες ἀρετῇ καὶ 
προγόνων πόνοις τῶν ἡμετέρων εἰς νῦν ἀπαράβατοι μεμενηχότες, 
οὐδ᾽ ἂν τολμήσαιμεν il τοσοῦτον χαχοὶ γενέσϑαι, ὥστε ὅπόσα 
ἐχείνῳ δόξειεν μὴ πρασσόμενα ἀγαϑοῦ δοττὴν ἡμῖν φέρειν αὐτοὶ 
παραβαίνειν zov. ἂν ϑάνατον φοβηϑέντες. ὑπομενοῦμεν δὲ εἰς 
τύχας ἰόντες ἐπεὶ φυλαχῇ ve zatoíov xal κινδυνεύειν τεροϑεμένοις 
ἐλπίδα οὖσαν ἐξεττιστάμενοι xav περιγενέσθαι διά τε τοῦ ϑεοῦ τὸ 
στησόμενον ue9' ἡμῶν ἐπὶ τιμῇ τὲ τῇ ἐχείνου τὰ δεινὰ ὑποδεχο- 
μένων χαὶ τῆς τύχης τὸ ἐπ᾽ ἀμφότερα φιλοῦν τοῖς πράγμασι παρα- 
τυγχάνειν, ἐκ δὲ τοῦ σοὶ τεείϑεσϑαι πολλὴν μὲν λοιδορίαν τοῦ 
2) , , 3 2 * , - 

.ay&vÓgov προσχεισομένην ὡς δι᾿ αὐτὸ παράβασιν τοῦ νομίμου 

σεροσποιουμένοις, xal ἅμα πιολλὴν ὀργὴν τοῦ ϑεοῦ, ὃς καὶ παρὰ 
σοὶ δικαστῇ γένοιτ᾽ ἂν βελτίων Γαΐου." 

3. Καὶ ὃ Πετρώνιος ix τῶν λόγων ϑεασάμενος δυσνίχητον 
αὐτῶν τὸ φρονοῦν χαὶ μὴ ἂν ἀμαχεὶ δύναμιν αὐτῷ γενέσϑαι δια- 
χονήσασϑαι Γαΐῳ τὴν ἀνάϑεσιν τοῦ ἀνδριάντος πολὺν δὲ ἔσεσϑαι 
φόνον, τούς τε φίλους ἀναλαβὼν xal ϑερατεείαν, ἣ περὶ αὐτὸν ἦν, 
ἐπὶ Τιβεριάδος ἠτεείγετο χρήζων xavavoroat τῶν Ἰουδαίων τὰ τεράγ- 
ματα ὡς ἔχοι. xol Ἰουδαῖοι μέγαν ἡγούμενοι τὸν ἐκ τοῦ πρὸς Ῥω- 
μαίους ττολέμου χίνδυνον, ττολὺ μείζονα δὲ xgívovrtec τὸν ἔχ τοῦ 

369. — bell. Tad. II 192. 

AMWELat Zonaras I p. 497. 4 
1 Ἐβουλεύματι κἀν] ed. pr. χαὶ AW, om. ME 2 ὃ λόγοσ οὗτοσ 

ἐσ. MWE νῦν MW 5 οὕτω MWE 6 τὰς] τοῦ E. *I'atov] caesaris Lat 
7 ϑεοῦ!] ϑεῶϊτε, ϑεῶ suppl, τε ex 9v (h. e. ϑεοῦ) corr. A ob MW ἀρετῇ) 
χαὶ ἀρετῆ (καὶ suppl) A 8 προγόνων — ἡμετέρων] πόνοισ τῶν ἡμετέρων 
πρωγόνων | " - - i.ras.m. 2A [10 *evrol) αὐτονὶ MW 12 τύχας] i. marg. 
γ0 ψυχάσα πατρίων) ex corr. ἃ πατρίωι A! πατρίω MW legis nostrae Lat 
14 τε] γε Holwerda, om. Bekker — 17 ὡς — 1$ προσποιουμένοις] quod. timore 
transgressores legis efficimur Lat δι᾿ αὐτὸ] ed. pr. δι᾿ αὐτῶν Α δι᾿ αὐτὸν 
MW δέει αὐτῶν Cocceji τοῦ νόμου MW 19 γίνοιτο Α γένοιτο W 

20 Ἐδυσχίνητον MW inmutabile firmumque Lat 21 ἀμαχὶ MWE γενέσϑαι 
παραγεγενῆσϑαι M. παραγενῆσϑαι W γενήσεσϑαι E διαχονίσασϑαι MW 
22 τῶ yaío MW 24 *rifegeutóon W —— zonzov W 25 ἔχει Ε τὸν 
ἐχ — 26 χρίνοντες iterat W 26 δὲ μείζονα tr. M 
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3 NU /v* - , ^ 

παρανομεῖν, αὖὐϑις πολλαὶ μυριάδες ὑπηντίαζον Πετρώνιον εἰς τὴν 
Τιβεριάδα γενόμενον, xai ἱχετείᾳ χρώμενοι μηδαμῶς εἰς ἀνάγχας : 
τοιαύτας αὐτοὺς χαϑιστᾶν μηδὲ μιαίνειν ἀνδριάντος ἀναϑέσει τὴν 
σόλεν, ,ττολεμήσετε ἄρα Καίσαρι, Πετρώνιος ἔφη, μήτε τὴν ἐχείνοι 
παρασχευὴν λογιζόμενοι μήτε τὴν ὑμετέραν ἀσϑένειαν;" οἱ δ᾽ 
"οὐδαμῶς :τολεμήσαιμεν, ἔφασαν, τεϑνηξόμεϑα δὲ τερότερον ἢ σεα- 

ραβῆναι τοὺς νόμους.“ ἐπί τε τὰ τερόσωτεια κείμενοι καὶ τὰς σφα- 
yàg προδειχνύντες ἕτοιμοι χτειννύεσϑαι ἔλεγον εἶναι. χαὶ ταῦτ᾽ 

ἐπιράσσετο él ἡμέρας τεσσαράχοντα, xai τοῦ γεωργεῖν ἀπτερίοτειτοι 
τὸ λοιτεὸν ἦσαν χαὶ ταῦτα τῆς ὥρας οὔσης πρὸς σπόρῳ, τεολλή τε 
ἦν προαίρεσις αὐτοῖς χαὶ τοῦ ϑνήσχειν ἐτιϑυμίας πρρόϑεσις, ἢ τὴν 
ἀγάϑεσιν ϑεάσασϑαι τοῦ ἀνδριάντος. 

gs , » - , 3 , ^ ) , € 

4. Ἐν τούτοις ὄντων τῶν τιραγμάτων “Αριστόβουλος ὁ 2Ayoiz- 
«0v τοῦ βασιλέως ἀδελφὸς xal Ἑλκίας ὃ μέγας ἄλλοι τε οἱ χράτι- 
στοι τῆσδε τῆς οἰχίας xal οἱ πρῶτοι σὺν αὐτοῖς εἰσίασιν ὡς τὸν 
Πετρώνιον τταραχαλοῦντες αὐτόν, ἐπειδὴ τὴν τιροϑυμίαν ὁρᾷ τῆς 
σεληϑύος, μηδὲν εἰς ἀπόνοιαν αὐτῆς παρακινεῖν, ἀλλὰ γράφειν πρὸς 

Γάιον τὸ ἀνήκεστον αὐτῶν τερὸς τὴν ἀποδοχὴν τοῦ αγδριάντος, σῶς 
τε ἀποστάντες τοῦ γεωργεῖν ἀντικαϑέζονται, ττολεμεῖν μὲν οὐ βου- 

λόμενοι διὰ τὸ μηδ᾽ ἂν δύνασθαι, ϑανεῖν δ᾽ ἔχοντες ἡ δογὴν τερὶν 
παραβῆναι τὰ νόμιμα αὐτοῖς, ὥστε ἀσπόρου τῆς γῆς γενομένης 
λῃστεῖαι ἂν φύοιντο ἀδυναμίᾳ καταβολῆς τῶν φόρων. ἴσως γὰρ 
ἂν ἐπιχλασϑέντα τὸν Γάιον μηδὲν ὠμὸν διανοηϑῆναι μηδὲ ἐπ᾿ ἀνα- 
στάσει φρονῆσαι τοῦ ἔϑνους" ἐμμένοντος δὲ τῇ τότε βουλῇ τοῦ 
πολεμεῖν τότε δὴ xavróv ἅπτεσθαι τοῦ πράγματος. καὶ οἱ μὲν 

8 270 — bell. Iud. II 192. 

AMWELatZonaras I p. 498. 
1 Ἐπετρώνιον, 0 ex o corr., i. marg. yg πετρωνίω A 2 Ἐτιβερειάδα 

W χρώμενοι] χρωμένοις aut χρωμένων coni. 6 Ἐοὐδαμῶς πολεμήσαιμεν) 
ininime nos pugnare disponimus Lat πολεμῆσαι μὲν E πολέμήσομεν Zon 
8 χτιννύεσθαῖ xal χτιννύεσϑαι E ταῦτα MW 9 Ἐτεσσαράκονταϊ quin- 
quaginta in bell. Iud. 10 τὸ om. MWE Ἐπρὸσ πόρω W 11 7] 
εἰ E — 12 τοῦ ἀνδριάντοσ ϑεάσασϑαι (ϑεάσαιντο E) tr. MWE 13 *ày — 
óvrov] taliter igitur se rebus habentibus Lat τούτοις] τοιούτοισ δὲ MW 

τοιούτοισ E 14 τοῦ om. E ἐλχίασ WE *ó u£yac] maior Lat 
11 "μηδὲν — παρακινεῖν] ut bene de negotio praesenti consuleret neque de tan- 
tae multitudinis perditione cogitaret Lat αὐτῆς] codd. et ut uid. Zon αὐτοῖσ 
cod. Busb. E — *z«gezuweiv] παρακαλεῖν A fort. recte — 18 ὑποδοχὴν MWE 

21 ὥστε] πῶσ τε MWE ἀπόρου E 32 "ληστεῖαι, ἡ ex w corr. M 
Ἐὰν φύοιντο] ἀναφύοιντο MW — 24 τότε βουλῇ! βουλῆ x«l αὐϑισ E — 25 xcd 
αὐτὸν E et ex corr. A 
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ἀμφὶ τὸν ᾿Αριστόβουλον ἐπὶ τούτοις τὸν Πετρώνιον :ταρεχάλουν. 
Πειρώνιος δὲ τοῦτο μὲν τῶν περὶ τὸν ᾿ριστόβουλον παντοίως 
ἐγειχειμένων διὰ τὸ ὑττὲρ μεγάλων πιοιεῖσϑαι τὴν δέησιν xol τεάσῃ 
μηχανῇ χρησαμένων εἰς τὰς ἱχετείας, τοῦτο δὲ τῶν Ἰουδαίων ϑεώ- 
μένος τὴν ἀντιπταράταξιν τῆς γνώμης καὶ δεινὸν ἡγούμενος τοσαῖσδε 
ἀνθρώπων μυριάσιν μανίᾳ τῇ Γαΐου διακονούμενος ἐτεαγαγὼν ϑά- 
γατον ἐν αἰτίᾳ τὸ τιρὸς ϑεὸν σεβάσμιον ἔχειν xal μετὰ πονηρᾶς 
τὸν μετὰ ταῦτα βίον ἐλπίδος διαιτᾶσϑαι. ττολὺ χρεῖσσον ἡγεῖτο 
ἐπιστείλας τῷ Γαΐῳ τὸ ἀνήχεστον αὐτῶν « ὀργὴν φέροντος μὴ ἐκ 

y - 2 , , 2 - I "uu , 

τοῦ ὀξέος δεδιαχονημένου αὐτοῦ ταῖς ἐπιστολαῖς" τάχα uiv γὰρ 

καὶ πιείσειν" καὶ τῇ τὸ τπιρῶτον μανίᾳ τῆς γνώμης ἐπιμένοντος ἅψε- 
σϑαι πολέμου τοῦ τιρὸς αὐτούς, εἰ δ᾽ ἄρα τι καὶ χατ᾽ αὐτοῦ τρέποι 
τῆς ὀργῆς, καλῶς ἔχειν τοῖς ἀρετῆς μεταπτοιουμένοις ὑττὲρ τοσῆσδε 

ἀνϑρώτεων πεληϑύος τελευτᾶν, ἔχρινε τειϑανὸν ἡγεῖσϑαι τῶν δεομέ- 
γων τὸν λόγον. 

ὅ. Συγχαλέσας δὲ εἰς τὴν Τιβεριάδα τοὺς Ἰουδαίους. oi δὲ 
ἀφίκοντο :τολλαὶ μυριάδες, χαταστὰς Ew αὐτῶν τήν τε ἐν τῷ τταρ- 
όντι στρατείαν οὐ γνώμης ἀττέφαινε τῆς αὐτοῦ τοῦ δὲ αὐτοχράτο- 
ρος τῶν προσταγμάτων, τὴν ὀργὴν οὐδὲν εἰς ἀναβολάς, ἀλλ᾽ ἐκ 
τοῦ παραχρῆμα ἐπιφέρεσθαι τοῖς πράγμασιν τοῖς τταραχροᾶσϑαι 

ϑάρσος εἰσφερομένοις᾽ ᾧ χαλῶς ἔχον ἐστὶν τόν γε τιμῆς τοσαύτης 
ἐπιτετευχύότα συγχωρήσει τῇ ἐκείνου οὐδὲν ἐναντίον τεράσσειν" οὐ 
μὴν δίκαιον ἡγοῦμαι ἀσφάλειαν τε χαὶ τιμὴν τὴν ἐμαυτοῦ μὴ οὐχ 
ὑχεὲρ τοῦ ὑμετέρου μὴ ἀπολουμένου τοσούτων ὄντων ἀναλοῦν δια- 

$ 216 — bell. Iud. II 199. 

AMWELatZonaras I p. 498. 

ὃ. Ἐἐπικειμένων] instante Lat ἐγκειμένων coni. 3 χρησαμένων) προσ- 
χρησαμένων MW 6 "μυριάσιν ἀνϑρώπων tr. MW *énayaysiv M 
7 ἔχειν] σχεῖν E 8 τὸν] τῶν cod. Busb. E Ἐηγεῖσϑαι M ἡγείσϑω W 
9 ἐπιστείλας — 13 ὀργῆς! ul scriberet gaio et aut eius animum mitigans nihil 
per eum iniquum contingeret, aut si forsitan indignatione concitaretur, quod 

eius minime mandata compleuerit et aduersus eum aliquid mali decerneret Lat — — 
ἐπιστεῖλαι E post ΤΠαΐῳ lacunam indicat Dindorf *«vrgv| αὐτῶ MW 
αὐτοῦ ed. pr. ὀργὴν — 10 ἐπιστολαῖς om. E ὀργῇ ed. pr. 10 ὀξέος] 
Dindorf ὀξέωσ codd. *y&g om. MW 11 Ἐἐπιμένοντασ M ἁψεσϑαι 

Bekker ἅψασϑαι codd. E 12 * vi] τέ Ὁ Ἐτρέποι τῆς] πρέποιτο 756, litt. 
to τῆσ l ras. m. 2 Α πρέποι tgo W 13 Ἐἔχει ἃ *roic] co. W 
14 Ἐἔχρινε] ἔχρινεν ὟΝ ἔχρινε γοῦν Hudson πιϑανὼν W πιϑανὸν — 15 λό- 
yov om. ELat 106 τὴ» om. E δτιβερειάδα W 17 αὐτῶν] αὐτοὺσ A 
18 στρατείαν, εἰ ex ( corr. À στρατιὰν MWLat ἀπέφηνε MW 21 9] 
ed. pr. δ (i. ras. A) AMW ἔχον ἐστὶν] ἔχοντεσ τὴν MW τὸν] τὸ W 
24 διαχονουμένων Hudson et Cocceji 
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χογνούμενον τῇ &Qétj τοῦ νόμου, ὃν πάτριον ὄντα σιεριμάχητον 
ἡγεῖσϑε, xai τῇ ἐπὶ πιᾶσιν ἀξιώσει χαὶ δυνάμει τοῦ ϑεοῦ, ob τὸν 

ναὸν οὐχ ἂν περιιδεῖν τολμήσαιμι ὕβρει πεσεῖν τῆς τῶν ἡγεμο- 
γευόντων ἐξουσίας. στέλλω δὲ ὡς Γάιον γνώμας τε τὰς ὑμετέρας 

διασαφῶν χαί πῃ xci συνηγορίᾳ χρώμενος ὑτεὲρ τοῦ xa9' ἡμᾶς 
παρὰ γνώμην πεισομένην οἷς τ ̓ ρούϑεσθϑε ἀγαϑοῖς. xal συμτιράσσοι 
μὲν ὁ ϑεός, βελτίων γὰρ ἀνϑρωτιίνης μηχανῆς xai δυνάμεως ἡ xav. 
ἐχεῖνον ἐξουσία, τιρυτανείων ὑμῖν τε τὴν τήρησιν τῶν τεατρίων xai 
αὐτῷ τὸ μηδὲν ἀνϑρωείαις σπιαρὰ γνώμην βουλεύίσεσι τιμῶν τῶν 
εἰωϑυιῶν ἁμαρτεῖν. εἰ δ᾽ ἐχιτιχρανϑεὶς Γάιος εἰς ἐμὲ τρέψει τὸ 
ἀνήχεστον τῆς ὀργῆς, τλήσομαι τιάντα χίνδυνον καὶ s«G0ay ταλαι 
γεωρίαν συνιοῦσαν τῷ σώματι xol τῇ τύχῃ ὑπὲρ τοῦ μὴ ὑμᾶς το- 
σούσδε ὄντας ἐπὶ οὕτως ἀγαϑαῖς ταῖς πράξεσι διολλυμένους ϑεω- 

ρεῖν. ἄπιτε οὖν ἐπὶ ἔργα τὰ αὐτῶν ἕχαστοι xai τῇ γῇ ἐτειπονεῖτε. 
πέμψω δ᾽ αὐτὸς ἐπὶ Ῥώμης xal τὰ τιάντα ὑττὲρ ὑμῶν δι᾿ ἐμαυτοῖ 
χαὶ τῶν φίλων οὐχ ἀττοτραπήσομαι διαχονεῖν."" 

6. Ταῦτα εἰκὼν χαὶ διαλύσας τῶν Ιουδαίων τὸν σύλλογον 
γερομηϑεῖσϑαι τῶν εἰς τὴν γεωργίαν ἠξίου τοὺς ἐν τέλει καὶ καϑο- 
μιλεῖν τὸν λαὸν ἐλιίσι χρησταῖς. καὶ ὃ μὲν εὐϑυμεῖν τὸ τελῆϑος 
ἔσπευδεν. ὁ ϑεὸς δὲ “ταρρησίαν ἐπεδείχνυτο τὴν αὐτοῦ Πετρωνίῳ 
xai τὴν ἐπὶ τοῖς ὅλοις σύλληψιν" ἅμα τε γὰρ ἐπαύετο τοῦ λόγου. 
ὃν τιρὸς τοὺς Ιουδαίους tiztv, xai αὐτίχα ὑετὸν ἠφίει μέγαν sag. 

ἐλγείδα τοῖς ἀνθρώποις γενόμενον διὰ τὸ ἐκείνην τὴν ἡμέραν αἴ- 
ϑριον ἕωϑεν οὖσαν οὐδὲν ὄμβριον ἀττοσημαίνειν ἔχ τῶν περὶ τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὸ τιᾶν ἔτος αὐχμῷ μεγάλῳ κατεσχημένον m^ amoyvo- 
σει ztOLEly τοὺς ἀνϑρώπους ὕδατος τοῦ ἄνωϑεν, εἰ xci σύννεφόν 

ἃ 280 — bell. Iud. II 201. 

AMWELat 
 ἡγεῖσϑαι A'M qyrno9ec W oi] Cocceji, om. codd. T τολμήσοιμι 

MW 4 στέλλων MW scribam Lat oveAo coni. 9 xai πῃ — 6 ἀγαϑοῖς! 
quantum possum causam adiuuans et uestrum in bono propositum Lat χαϑ᾽ 

ἡμᾶς — 6 oic] μὴ ὑμᾶς παρορᾶν πεισομένους ἐφ᾽ οἷς Hudson 6 παρὰ] μὴ 
παρὰ Holwerda πεισομένου Cocceji πειϑομένου coni. προύϑεσϑαι W 

9 αὑτῶι ex corr. A αὐτὸ M Ἐκνϑρωπείοισ MW βουλεύμασι M. βουλή- 
σεσι E 10 *ó' ἐχπιχρανϑεὶς] δὲ καὶ πικρανϑεὶσ Α etiam exasperetur Lat 

12 χαὶ τῇ τύχῃ om. Lat τῇ τύχῃ! ψυχῆ M τὴ ψυχῆ WE *zuko W 
13 οὕτως) ταῖσ E ταῖς om. MWE 14 ἐπὶ ἐπὶ τὰ E Ἑαύτῶν ex COIT. 

A 18 τοὺς] χαὶ tovo M. 20 ὁ δὲ ϑεὸσ tr. E παρρησίαν] παρουσίαν E 
praesentiam Lat ἐπιδείκνυτο W ἐπεδείκνυεν E 22 τοὺς om. E 
24 ἕωϑεν om. MW ὄμβριμον MW 25 χατὶσχημένου E sententia aliter 
constructa 26 ἔτοῦ ex τῶ corr. A cov MW — σίύννεφόν, vv ex vg corr. ἃ 
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zt0tt ϑεάσαιντο τὸν οὐρανόν. ὥστε δὴ τότε πολλοῦ xai παρὰ τὸ 
εἰωϑὸς xai παρὰ τὸ ἑτέρῳ δόξαν ἀφιγμένου ὕδατος τοῖς ve ov- 
δαίοις ἐλπὶς ἣν ἐπ᾽ οὐδαμοῖς ἀτυχήσειν Πετρώνιον ὑτπτὲρ αὐτῶν᾽ 
δεόμενον, ὅ ve Πετρώνιος κατετεέπσληχτο μειζόνως δρῶν ἐναργῶς 
τὸν ϑεὸν τῶν Ἰουδαίων προμηϑούμενον xai τεολλὴν ἀποσημήναντα 
τὴν ἐπιφάνειαν, ὡς μηδ᾽ ἂν τοῖς ἔργῳ τιροϑεμένοις τἀναντία φρο- 
γεῖν ἰσχὺν ἀντιλέξεως καταλελεῖφϑαι. ὡς δὲ xal πρὸς τὸν Γάιον 
σὺν τοῖς λοιποῖς ὅπόσα ἔγραφεν, ἐπαγωγὰ δὲ ἦν τὰ πάντα χαὶ 
σεαντοίως τταραχαλοῦντα μὴ τοσαύτας μυριάδας ἀνϑρώτεων ἀττονοεῖν, 
ἃς εἰ χτείνοι, οὐ γὰρ δίχα γε πολέμου παραχωρήσειν τοῦ νομίμου ἢ 
τῆς ϑρησχείας, πτροσόδου τὲ τῆς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποστερεῖσϑαι καὶ τῷ 
τροπαίῳ τῆς ἀρᾶς ὑποτίϑεσϑαι τὸν μέλλοντα αἰῶνα. χἄλλως ϑείου 
τοῦ :τιροεστηχότος αὑτῶν τὴν δύναμιν ὡς ἀχραιφνῆ ἀπέφαινεν καὶ 
μηδὲν ἐνδοίαστον ἐπὶ δυνάμει τῇ αὐτῆς ἐπιδείχνυσϑαι καταλείπου- 
σαν. zal Πετρώνιος μὲν ἐν τούτοις ἦν. 

7. ᾿4γρίπτιτας δὲ ὃ βασιλεύς, ἐτύγχανεν γὰρ ἐπὶ Ῥώμης διαι- — 
τώμενος, τιρούχοτιτε φιλίς τῇ τερὸς τὸν Γάιον μειζόνως. χαί zt0v6 
γεροϑεὶς δεῖτενον αὐτῷ xal πρόνοιαν ἔχων πάντας ὑττερβαλέσϑαι 
τέλεσί τὲ τοῖς εἰς τὸ δεῖτενον xal πιαρασχευῇ τοῦ εἰς ἡδονὴν φέ- 
ροντος, ὡς μὴ ὅπως ἄν τινα τῶν λοιτῶν, ἀλλὰ μηδ᾽ αὐτὸν Γάιον 
πιστεύειν ποτε ἰσωϑῆναι ϑελήσοντα ovy ὅττως ὑτεερβαλέσϑαι" το- 
σοῦτον ὃ ἀνὴρ τῇ τταρασχευῇ πάντας ὑπερῆρεν xal τῷ τὰ πάντα 

AMWELat Zonaras I p. 498 Exc. Peiresc. 

1 ϑεάσαιντο, ιν i. ras. A. δὴ τότε] δή ποτε αὶ *zxoiAol A — 2 &cé- 
ooc MW ἐφιγμένου AE 3 ἐπ᾿ οὐδαμοῖς ἀτυχήσειν) ἐπ᾿ οὐδαμοῖσ ἀτυ- 
χήμασι- A οὐδαμῶσ ἀτυχήσειν MW et i. marg. Α οὐχ ἀτυχήσειν E in nullo 
frustratum iri Lat 4 Ἐδ τὲ Πετρώνιος] ὃ πετρώνιοσ δὲ MW χατα- 

πέπληχτο W κατέπληκτο E 5 Ἐπρομηϑούμενον, ἡ l. ras. A 7 ante 
ὡς lacunam statuit Hudson, ἃ. 8 post "ἔγραφεν Dindorf *ó' MW 

; ; . ; ul 
S Ἐπᾶντα) γράμματα coni. 10 εἰ xtelvod) χτείνει M. ἐχτείνοι W »ouov 
M 11 χαὶ τῷ — 12 αἰῶνα] memoriam etiam non bonam romani nominis in 

posteriora tempora derelinqui Lat, quae ualde arrident; in τῷ τροπαίῳ Roma- 
norum 1ihentio latere potest 12 τροπαίῳ] ἀποτροπαίῳ Cocceji xaALoc] 
χαὶ ἄλλωσ MW καὶ καλῶσ À Ἐϑείου, ov i. ras. A 13 ἀχραιφνῆ" À 
ἀποφαίνειν χαὶ, vx paullo pressius scripta A 14 ἐνδοιαστὸν, οἱ i. ras., 
accentum suppl m. 1AÀ δύναμιν τὴν ΜΝ χαταλιποῦσαν M χαταλιποῦσα 
W [ὃ ἐν) ἐπὶ Μ 16 incip Exc. 17 Ἐπρούχοπτεν W — 18 προσϑεὶσ E 

ὑπερβαλέσϑαι!)] E Exc ὑπερβαλλέσϑαι codd. 21 πιστεύειν om. MW Exc 
ϑελήσαντα MW ὑπερβάλλεσϑαι A! ὑπερβαλλέσϑαι Μ τοσοῦτον — 193, 1 
παρασχεῖν om. Lat 22 ὁ om. MWExc ἀνὴρ τῇ παρασχευῇ] ἄνερ ἢ, 
inter o et η lacuna ca. 8 litt. Exc ἅπαντασ E 
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7 Καίσαρος ἐκφροντίσας σιαρασχεῖν. xai ὁ Γάιος ἐχϑαυμάσας τήν τέ 
διάνοιαν αὐτοῦ χαὶ τὴν μεγαλοιερέπειαν, ὡς ἐπ᾿ ἀρεσχείᾳ τῇ αὐτοῦ 
βιάζοιτο xal ὑπὲρ δύναμιν τῶν χρημάτων εὐτιορίᾳ χρήσασϑαι, βου- 
λόμενός τε μιμήσασθαι τὴν yoizzov φιλοτιμίαν ἐφ᾽ ἡδονῇ τῇ 
αὐτοῦ πιρασσομένην, ἀνειμένος ὑπτὸ οἴνου xal τὴν διάνοιαν εἰς τὸ 
ἱλαρώτερον ἐχεετραμμένος, φησὶν ἐν συμποσίῳ τεαραχαλοῦντος εἰς 
πότον" ,Myolma, χαὶ τιρότερον μέν σοι τιμὴν συνήδειν ἡ ἐχρῶ τὰ 

πρὸς ἐμὲ xal πολλὴν εὔνοιαν μετὰ κινδύνων ἀτιοδειχϑεῖσαν, οἷς 
ὑπὸ Τιβερίου περιέστης δι᾿ αὐτήν, ἐπειλείτεεις τε οὐδὲν καὶ ὑτεὲρ 
δύναμιν ἀρετῇ χρῆσϑαι τῇ πρὸς ἡμᾶς. ὅϑεν, αἰσχρὸν γὰρ 500a- 
σϑαί uc ὑπὸ τῆς σῆς σπουδῆς, ἀναλαβεῖν βούλομαι τὰ ἐλλελειμμένα 
πρότερον" ὀλίγον γὰρ γεᾶν Ómógov σοι δωρεῶν ἐχόμενον ἀτίεμοι- 
ρασάμην. τὸ πᾶν, ὅγεερ σοι δοτεὴν ἂν προσϑείη τοῦ εὐδαίμονος, 
δεδιαχονήσεται γάρ σοι τιροϑυμίᾳ τὲ xal ἰσχύι τῇ ἐμῇ.“ καὶ ὁ μὲν 
ταῦτα ἔλεγεν οἰόμενος γῆν ve πολλὴν τῆς προσόδου αἰτήσεσϑαι 
ἢ καί τινων προσόδους πόλεων, ó δὲ καίττερ τὰ τιάντα dp οἷς 
αἰτήσαι παρασχευασάμενος οὐχ ἐφανέρου τὴν διάνοιαν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ 
ὀξέος ἀμείβεται τὸν Γά ἄιον, ὅτι μήτε πιρότερον χέρδος τὸ az αὖ- 
τοῦ χαραδοχῶν :τταρὰ τὰς Τιβερίου ἐπιιστολὰς ϑεραπτεύσειεν αὐτὸν 
οὔτε νῦν τιράσσειν τι τῶν εἰς χάριν. τὴν ἐχείνου χερδῶν οἰχείων ἔν 
τισι λήψεσι. μεγάλα δὲ εἶναι τὰ προδεδωρημένα χαὶ περαιτέρω 
τοῦ ϑράσει χρωμένου τῶν ἐληείδων᾽ xal γὰρ εἰ τῆς σῆς ἐλάττονα 
γέγονεν δυνάμεως, τῆς γ᾽ ἐμοῦ τοῦ εἰληφότος διανοίας τε χαὶ ἀξιώ- 

σεως pee xal ὃ Γάιος dicas ins τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ iso 

B uu I p. 498 Exc Peiresc. 
j om. MWExc Καίσαρι Hudson ἐχφροντίσασ, i. marg. yo ἐχφορ- 

E Vs ἐχφροντίσαι MWExe ἐχφροντίσει ed. pr. 2 τὴν om. E. 3 τῶν] 
tj τῶν E χρῆσϑαι MWEExc 6 ἱλαρότερον MW et ex corr. ἃ — 7 ἔσυνι- 
δεῖν M συνηδεῖν τὰ om. E 8 ὑποδειχϑεῖσαν E 10 Ἐγὰρ om. M 
ἡττᾶσϑαι E [11 ἀναλαβεῖν, 2i. ras. maiore, 2 ex u corr. αὶ 12 ὀλίγον] 
i. marg. o (h. e. ὀλίγων) A χαὶ λίγον Exc 13 τὸ] τὸ δὲ Hudson πᾶν] 
πᾶν οὖν Cocceji προσϑείην A!, recte si ᾧπερ restituetur 14 διδιακονή- 
σεται Exc τε om. Exc τῇ ἐμῇ om. MWExc 15 γῆν — 16 πόλεων] 
quod posset aliquos reditus sibi dono dari uel ciuitates expetere Lat γὴν τε 
πολλὴ»] τήν τε πόλιν MWExc τήν τε πολλὴν E τῆς προσόδου] τῆσ προσό- 
ρου E fort.recte, om. ed. pr. αἰτήσεσϑαι] Hudson αἰτήσασϑαι codd. E Exc 
17 αἰτῆσαι A ἤτησε MWExc — z«gsoztvacuívoc Dindorf ἐφανέρου] ἐχφανεροῦ 
Exc 18 ὀξέωσ MW μήτε! μὴ MWExe μηδὲ E οὔτε ed. pr. 19 ἐπιστολὰς] 
ἐντολὰσ MWEExc et i. marg. A 20 *Zy] ἐπί coni. 21 προσδεδωρημένα 
E 22 τοῦ] Exc τῶ codd. ϑραύσει Exc χρομένου Exc ἐλάττοννα Exc 
23 γέγονεν om. MW γέ μου A*'W 24 Ἐ ἀρετὴν] διάνοιαν MW Exc et i 
marg. A continentiam Lat 
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ἐνέχειτο eizveiy, 0 τι χαρίζοιτ᾽ ἂν αὐτῷ “πταρασχόμενος. ὃ δέ, ἐπτεί 
περ. ὦ δέσποτα, προϑυμίᾳ τῇ σῇ δωρεῶν ἄξιον ἀποφαίνεις, αἷ- 
τήσομαι τῶν μὲν εἰς ὄλβον φερόντων οὐδὲν διὰ τὸ μεγάλως με. 
ἐνδιατερέπειν οἷς ἤδη τταρέσχες" 0 τι δ᾽ ἂν σοὶ δόξαν προσττοιοῖ 
τοῦ εὐσεβοῦς χαὶ τὸ ϑεῖον σύμμαχον ἐφ᾽ οἷς ϑελήσειας παραχαλοῖ 
χἀμοὶ σπιρὸς εὐκλείας γένοιτο “ταρὰ τοῖς πυνϑανομένοις, ὡς μηϑενὸς 

ὧν χρησαίμην ὑπὸ τῆς σῆς ἐξουσίας ἀτυχεῖν σεώτιοτε γνόντε" ἀξιῶ 
γάρ σοι τοῦ ἀνδριάντος τὴν ἀνάϑεσιν, ἣν ποιήσασϑαι χελεύεις Πε- 
τρώνιον εἰς τὸ Ἰουδαίων ἱερόν, μηχέτι πράσσειν διανοεῖσϑαι." 

8$. Καὶ ὃ μὲν χαίπερ ἐπιχίνδυνον τοῦτο ἡγούμενος, εἰ γὰρ μὴ 
πιϑανὰ ἔχρινε Γάιος, οὐδὲν ἄλλο ἢ ἐς ϑάνατον ἔφερεν, διὰ τὸ με- 

γάλα νομίζειν τὲ καὶ εἶναι κύβον ἀναρριτετεῖν τὸν n^ αὐτοῖς ἡγεῖτο. 
Γάιος δὲ [xol] ἅμα ve τῇ ϑεραπείᾳ τοῦ ᾿ΑΤγρίπτεου ἀνειλημμένος 
xal ἄλλως ἀτιρεπὲς ὑττολαμβάνων ἐπὶ τοσῶνδε μαρτύρων ψευδὴς 
γενέσθαι περὶ ὧν προϑύμως ἐβιάζετο αἰτεῖσϑαι τὸν ᾿4γρίπτεαν 

μετὰ τοῦ ὀξέος μεταμέλῳ χρώμενος, ἅμα δὲ καὶ τοῦ ᾿“γρίππου τὴν 
ἀρετὴν ϑαυμάσας, ἐν ὀλίγῳ αὔξειν τὴν οἰχείαν ἀρχὴν ἤτοι τεροσ- 
όδοις χρημάτων ἢ ἄλλῃ δυνάμει τοῦ χοινοῦ δὲ τῆς εὐθυμίας ἐπι- 
μελοῖτο χερεσβεύων τοὺς γόμους χαὶ τὸ ϑεῖον, συνεχώρει xal γράφει 
πρὸς τὸν Πετρώνιον, ἐκεῖνον τῆς τὲ ᾿ἀϑροίσεως τοῦ στρατεύματος 
ἐπαινῶν xal τοῦ πρὸς αὐτὸν περὶ αὐτῶν ἐπεσταλκχότος" »γῦν οὖν 
εἶ μὲν φϑάνεις τὸν ἀνδριάντα ἑσταχώς, ἑστάτω" εἰ δὲ μήπω πε- 
ποίησαι τὴν ἀνάϑεσιν, μηδὲν “τεραιτέρω καχοπαϑεῖν, ἀλλὰ τόν τε 
στρατὸν διάλυε xol αὐτὸς ἐφ᾽ ἃ τὸ πρῶτόν σὲ ἔστειλα nid 

AMWELatZonaras I p. 498 Exc Peiresc. 

1 Ἐχαρίζοιτό τ᾿ ἂν MWExc — 2 *&&ov] dignum me Lat ἀποφαίνεισ 
με αἰτήσομαί os τῶν μὲν E 4 ἂν σοι codd. E προσποιοῖ! coni. προσ- 
ποιῆ codd. E Exc 5 παρακαλοῖ!] coni. παρακαλῶ codd. Exc 6 zauol] E 

καὶ μοι codd. Exc εὔχλειαν E. γένηται E. ὡς — 1 yvóvti] quod nihil 
a te petierim ad usus pertinens temporalium rerum Lat — * ὧν, v i.ras. A 
χρησαίμην] xyonocuu coni. γνόντι corruptum — 8 yég oo) σε γὰρ Εὁ cod 
σε ex corr. A 9 * Tovóatov] ἐν ἰουδαίοισ M Ἐπράσσει»)] προστάσσειν 
Naber [1 ἔχρινεν Γάιος] caesar Lat εἰσ MWExc 12 ἀναριπτεῖν 
WE *zytivo] ἠτεῖτο Cocceji 13 za) om. WE τε om. MWEExc 
ἐνειλημμένοσ MWE Exc 14 *zal ἄλλως om. Exc 16 ὀξέωσ M καὶ om. 
MWE Exc 17 ἐν ὀλίγῳ αὔξειν] quod — non — amplificare cupiuerit Lat 
iy] ὅτι ἐν Cocceji, post. ὀλίγῳ lacunam indicat Ernesti, excidit ϑοῖτο uel aliud ; 
ποιούμενος supplet Bekker 18 δὲ om. MWEExc ἐπιμελῶτο A'MW 
ἐπιμελῶσ τὸ Exc 19 Ἐσυγχωρεῖ MWExc 20 τε to tr. MWExc 
21 ἀπεσταλχότοσ MWExc νῦν] νῦν μὲν Μ 22 Ἐπεποίησε Exc 28 μηδὲν] 
μὴ E ἔχακοπάϑει coni; — 24 Ἔσε ἐπέστειλα Exc 



ANTIQ. IUD. XVIII 301---200 (VIII. 5, 9) 195 

» ^ » - , , - , , } , 

οὐδὲν yàg ἔτι δέομαι τῆς ἀναστάσεως τοῦ ἀνδριάντος AM yolzg χαρι- 
, ? * , t. r ^ ὦ , - 

ζόμενος ἀνδρὶ zaQ' ἐμοὶ τιμωμένῳ μειζόνως ἢ ὥστε ue χρείᾳ τῇ 
* , » “ὦ 4 - f * - , 

ἐχείνου xai olg χελεύσειεν avreuceiv.* Γάιος uiv δὴ ταῦτα γράφει 
, , » zi * » , 

πρὸς τὸν Πετρώνιον τιρότερον ἢ ἐντυχεῖν * ixi ἀτιοστάσει χατα- 
]J * ^ , 3, * p^» 

δόξας αὐτοὺς ἐτεείγεσϑαι, μηδὲν γὰρ ἕτερον ἀποσημαίνειν τὴν διά- 
- ) * P^ » , 3 P» LI 

votav αὐτῶν, ἀλλὰ πόλεμον ἄντιχρυς Ῥωμαίοις ἀπειλεῖν. χαὶ τιε- 
, ' , - , , - , y 4 

ριαλγήσας ὡς Él ττείρς: τῆς ἱγεμονίας αὐτοῦ τετολμηχότων, ἀνὴρ 
- er - - , - ^ 

ἐπὶ ττᾶσιν ἥσσων uiv τοῦ αἰσχροῦ, χρείσσων δὲ τοῦ βελτίστου xai 
3 , - - - , , 

ἐφ᾽ οἵστισι χρίνειεν ὀργῇ χρῆσϑαι τταρ᾿ ὁντινοῦν ἐπειγόμενος τεαί- 
) - 3 $2 € - € , 3 3 » 3 € $9 c € * - 

δευσιν αὐτῆς οὐδ᾽ ἡντινοῦν τιροστιϑείς, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἡδονῇ τιϑεὶς τῇ 
ἐχείνης τὴν χρίσιν τοῦ εὐδαίμονος, γράφει πιρὸς τὸν Πετρώνιον" 
ἐπειδὴ δῶρα ὁτιόσα σοι οἱ ᾿Ιουδαῖοι τταρέσχον ἐν μείζονι λόγῳ τῶν 
ἐμῶν ττεττοίησαι ἐντολῶν διαχονεῖσϑαι τὰ zt&vra ἡδονῇ τῇ ἐχείνων 
» , - - LES , - 

ἀρϑεὶς ἐπὶ παραβάσει τῶν ἐμῶν ἐντολῶν, χελεύω σε σαυτῷ χριτὴν 
γενόμενον λογίσασϑαι :τερὶ τοῦ ποιητέου σοι ὑποστάντα ὀργῇ τῇ 
ἐμῇ, ἐπεί vot παράδειγμα ποιοῖντό σὲ οἵ τὲ νῦν τεάντες καὶ ὑτεό- 

- 3 - 3) , ) * 

σοι ὕστεροι γένοιντ᾽ ἄν, μηδαμῶς ἀχυροῦν αὐτοχράτορος ἀνδρὸς 
ἐντολάς." 

, * , , * , 3 , 

9. Ταύτην μὲν γράφει Πετρωνίῳ τὴν ἐπειστολήν, οὐ μὴν φϑά- 
vet γε ζῶντος Πετρώνιος δεξάμενος αὐτὴν βραδυνϑέντος τοῦ τελοῦ 

- ΄ er , , » “ὧν 

τοῖς φέρουσιν εἰς τοσόνδε, ὥστε Πετρωνίῳ γράμματα τιρὸ αὐτῆς 
2 2 T , M εν» ΄ ' ' E 

ἀφικέσθαι, δι cv μανϑάνει τὴν Γαΐου τελευτήν. ϑεὸς yàg ovx 
- } , ^ , , ^ 3 , * 

ἄρ ἀμνημονήσειν ἔμελλε Πετρωνίῳ κινδύνων, οὺς ἀνειλήφει ἐπὶ 

8 302 — bell. Iud. II 203. 

AMWELatZonaras I p. 499 Exc Peiresc. 
1 *ovót WExc *£r. δέομαι! ἐπιδέομαι ed. pr. *'Ayoizza] ἀγρίππα 

de Exc 2 *riuouévo W — 3 ἀντιπεῖν Exc, quae hic finiunt 4 τὸν om. E 

Ἐπρότερον — 6 ἀπειλεῖν] antequam seditio maior oreretur ; nam ita iam mentes 
omnium iumebant, atque talia uoluntatum eorum indicia monstrabantur , ut si 

forte contrarius nuntius adueniret parati essent apertum bellum gerere cum ro- 
manis Lat ἐντυχεῖν — 5 ἐπείγεσθαι] ἐντυχεῖν vaio. αὐτοῦ ἐπιστολαῖσ ἐμφαι- 
νούσαισ ἐπὶ ἀποστασία τοὺσ ἰουδαίουσ κατὰ δόξασ αὐτοὺσ ἐπείγεσϑαι E lacuna 
ex coniectura expleta; neque enim, ut ex insequentibus apparet, sufficiunt. pro 
χατὰ δόξασ αὐτοὺσ Zon. reposuit διὰ τὸν ἀνδριάντα Ἐχαταδόξας αὐτοὺς] 
αὐτοὺσ κατὰ δόξασ MW 6 ἔῥωμαίων MW 1 *&vjg]incip. Exc 8. * gz- 
τίου Exc 9 χρίνοιεν ME 10 αὐτῆς] αὐτὴν MWExe αὐτῇ Lowthius 
ἦντι - - ὁῦν (eras. ut uid. η») 11 εὐδαίμονος fin. Exc 12 ὅπόσα σοι οἷ 
σοι ὅπόσα E 15 ὑποστάντι Bekker ὑπεχστάντα coni. 16 ἐπεί τοι — 17 
γένοιντ᾽ ἄν] ut exemplum efficiare cunctis et praesentibus et futuris Lat 
παράδειγμ᾽ ἂν coni. ποιοῖντό — πάντες] ποιοῖμι (ποιοῖμ᾽ E) ἄν σε toic τε 
γῦν πᾶσι E eti. marg. A 11 ὕστερον MWE — *yévor? Α 28 ἄρα AE 
*ZusiAev W 
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τῇ vOv Ιουδαίων χάριτι xoi τιμῇ τῇ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν Γάιον ἀπο- 
σχευασάμενος ὀργῆς ὧν ἐπὶ σεβασμῷ τῷ αὐτοῦ τιράσσειν ἐτόλμησε, 
τὸν μισϑὸν χρεολυτεῖν * συνευεργετεῖν τῷ Πετρωνίῳ 1$ τὲ Ῥώμη 
χαὶ πᾶσα ἡ ἀρχή. μάλιστα δ᾽ ὅπόσοι τῆς βουλῆς προύχοιεν ἀξιώ- 
ματι, διὰ τὸ εἰς ἐχείνους ἀχράτῳ τῇ ὀργῇ χρῆσϑαι τὸν Γάιον. καὶ 
τελευτᾷ μὲν οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἢ γράψαι τῷ Πετρωνίῳ τὴν 
ἐπὶ τῷ ϑανεῖν ἀναχειμένην ἐτειστολήν, τὴν δ᾽ αἰτίαν, ἐξ ἧς τελευτᾷ, 
χαὶ τῆς ἐπιβουλῆς τὸν τρόττον ἀφηγήσομαι προϊόντος τοῦ λόγου. 
Πετρωνίῳ δὲ προτέρα μὲν παρὴν ἡ διασαφοῦσα τοῦ Γαΐου τὴν 
τελευτὴν ἐπιστολή, μετ᾽ οὐ “τολὺ δὲ ἡ κελεύουσα αὐτὸν τελευτᾶν 
αὐτόχειρα, xal ἥσϑη τε τῇ συντυχίᾳ τοῦ ὀλέϑρου, ὃς τὸν Γάιον 
χατέλαβεν, xal τοῦ ϑεοῦ τὴν πρόνοιαν ἐξεϑαύμασεν οὐδὲν εἰς ava- 
βολὰς ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ὀξέος μισϑὸν αὐτῷ τιμῆς ve τῆς εἰς τὸν ναὸν 

zal βοηϑείας τῆς Ἰουδαίων σωτηρίας “ταρασχομένου. xal Πετρω- 

γίῳ μὲν οὕτως μὴ ἂν τοπασϑεὶς διεφεύχϑη ῥᾳδίως ὃ κίνδυνος 

τοῦ ϑανεῖν. 
IX. 1. Γίνεται δὲ καὶ περὶ τοὺς ἐν τῇ Meconovouíg xal μάλιστα 

viv Βαβυλωνίαν οἰκοῦντας Ἰουδαίους συμφορὰ δεινὴ χαὶ οὐδεμιᾶς 
ἧστινος ἐλάσσων φόνος τὲ αὐτῶν πολὺς xai ὅππόσος οὐχ ἱστορημένος 
σιρότερον. περὶ ὧν δὴ τὰ πάντα &v^ ἀχριβὲς διηγησάμενος &x9ioo- 
μαι xci τὰς αἰτίας, ἀφ᾽ ὧν αὐτοῖς τὸ τιάϑος συνέτυχεν. Νέερδα τῆς 

Βαβυλωνίας ἐστὶ πόλις ἄλλως τε πολυανδροῦσα xol χώραν ἀγαϑὴν 
xai πολλὴν ἔχουσα xai σὺν ἄλλοις ἀγαϑοῖς καὶ ἀνϑρώττων ἀνάπλεως. 
ἔστιν δὲ καὶ στολεμίοις οὐχ εὐέμβολος περιόδῳ τε τοῦ Εὐφράτου πᾶ- 

AMWELatZonaras I p. 499. 
1 "τῇ αὐτοῦ! τοῦ αὐτοῦ W τοῦ νομίμου αὐτῶν M ἀλλὰ — ὃ Dao] 

sed gaium de medio auferens mercedem illi dignam pro illius impietate resti- 
tuit, cooperatus est autem petronio; nam tanta illi dilectio comparata est tam 
romae quam in unoquoque regno, εἰ dei gratia super eum euidens appareret 
(ut — appareret om. cod. AJ. romae namque omnes senatorii ordinis et quot- 
quot dignitatibus eminebant tam uirtutis merito quam odio gai, quod propter - 
crudelitatem iniquitatemque concaeperant, circa petronium magno fauore fere-- 

bantur Lat — 2 ὀργῆς! δι᾿ ὀργῆς Hudson ὀργῇ Cocceji σεβασμῷ τῷ αὐτοῦ! 
σεβασμοῦ τοῦ αὐτῶν ϑεοῦ M ἐτολμήσαιε W 3 χρεωλυτεῖν MW et ex. 
corr. A συνευεργετεῖν) συνεργεῖ MW συνευεργετεῖται coni. πετρωινίωι 

A 8 τῆσ βουλῆσ, ἷ. marg. yo τῆσ ἀρχῆσ A — τὸ τῷ] τὸ MW 18 ὀξέωσ 
Μ 14 παρασχομένου] Hudson παρασχόμενον codd. 15 dv τοπασϑεὶςϊ 
ἀντοπὶσϑεὶσ M ἀντοπιϑεὶσ W αὐτῷ ὀφϑεὶς Hudson — 17 L marg. ΔΑ] Lat 
Ἐχαὶ om. MW 20 ἐπ᾽ ἀχριβείασ MWE 21 ἀφ᾽ ὑφ᾽ coni. Νέερδαὶ 
νεέρδα A νεαρδὰ MW νεερδὰ E neerda Lat Νάαρδα apud Steph. Byz. uocatur 

23 ἀνάπλεων ex Lat Hudson 24 Ἐπολέμοισ A 
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σαν ἐντὸς αὐτὴν ἀπολαμβάνοντος wel χατασχευαῖς τειχῶν. ἔστιν δὲ 
xal Νίσιβις zóAig κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦ ztorauoU τεερίρρουν, ὅϑεν Ἰου- 
δαῖοι τῇ φύσει τῶν χωρέων τεε;ειστευχότες τό t€ δίδραχμον, ὃ τῷ ϑεῷ 
χαταβάλλειν ἑχάστοις ττάτριον, ταύτῃ κατετίϑεντο xal ὁτιόσα δὲ 
ἄλλα ἀναϑήματα, ἐχρῶντό τε ὥσπερ ταμιείῳ ταῖσδε ταῖς πόλεσιν. 
ἐντεῦϑεν δὲ ἐπὶ Ἱεροσολύμων avenéumevo 5, χαιρός, πολλαί τε 
ἀνϑρώπων μυριάδες τὴν κομιδὴν τῶν χρημάτων παρελάμβανον δε- 
διότες τὰς Παρϑυ αἰων ἁρπαγὰς ὑποτελούσης ἐχείνοις τῆς Βαβυλω- 

γίας. xal ἦσαν γὰρ ᾿“Ισιναῖος xal ᾿“νιλαῖος Νεερδᾶται μὲν τὸ γέ- 
γος, ἀλλήλων δὲ ἀδελφοί. xal αὐτούς, πατρὸς δ᾽ ἦσαν ὁ ὀρφανοί, 

ἣ μήτηρ τιροσέταξεν ἱστῶν μαϑήσει “ποιήσεως, οὐχ ὄντος ἀτιρετεοῦς 
τοῖς ἐπιχωρίοις ὥστε τοὺς ἄνδρας ταλασιουργεῖν σιαρ᾽ αὐτοῖς. 
τούτοις Ó τοῖς ἔργοις ἐφεστώς, xci γὰρ ἐμεμαϑήχεσαν παρ᾽ αὐτῷ, 
βραδυτῆτα ἐπιχαλέσας τῆς ἀφίξεως ἐχόλασε σεληγαῖς. οἱ δὲ ἐφ᾽ 
ὕβρει τὴν διχαίωσιν λογιζόμενοι, καταστάσαντες τῶν ὅτελων τεολλὰ 
ónóca ἣν ἐπὶ τῆς οἰχίας φυλασσόμενα ᾧχοντο εἴς τι χωρίον, διάρ- 

ρηξιν μὲν ποταμῶν λεγόμενον, νομὰς δὲ ἀγαϑὰς :ταρασχεῖν σεεφυ- 
κὸς καὶ χιλὸν δτιόσοι εἰς τὸν χειμῶνα ἀττοτιϑοῖντο. συνήεσάν τε 
ὡς αὐτοὺς τῶν νέων οἱ ἀπορώτατοι, χαὶ τούτους τοῖς ὅπλοις φραγ- 
γύντες στρατηγοί τὲ ἦσαν χαὶ τῶν χαχῶν ἡγεμόνες οὐχ ἐκωλύοντο 
εἶναι. “ιροελϑόντες γὰρ ἐπὶ τὸ ἄμαχον xal κατασχευάσαντες ἀχρό- 
7t0Àty διέχεεμστον πιρὸς τοὺς νέμοντας φόρον αὐτοῖς χελεύοντες κατα- 
βάλλειν τῶν βοσχημάτων, ἣ ἀρχοῦσα ἐπιτροφὴ γίνοιτ᾽ ἄν, προστι- 
ϑέντες φιλίαν τὲ τιδιϑομένοις xal ἄμυναν τῶν ἀλλαχόϑεν z09iy 

AMWELat Suidas s. δικαιοῦν 
2 * yígifjo (ἡ minus clarum) W nesebis (nesibis cod. Canon.) Lat — 3 *ói- 

δραγμον W δ om. W 4 δὲ οπι. MWE ὅ τε] δὲ MWE ταμείω E 
69 E ἀνεπέμποντο E. *Z)1z W τ μυριάδεσ ἀνθρώπων tr. MW 
δεδιότες --- 8 Βαβυλωνίας om. Lat 9 Ἐ᾿Ανιλαῖος] i. marg. yo ανήλεοσ A 
Ἐγεερδήται (ἡ minus clarum) W 10 δ᾽ γὰρ E 11 Ἐϊστῶν — ποιήσεως] 
ut nauium operarentur uelamina Lat *igtiov Naber 12 ταλασιουργεῖν) 
εἴ — exerceantur operibus quae usui marino proficiant Lat (h. e. ϑαλασσουρ- 
γεῖν) παρ᾽ αὐτοῖς] codd. Lat, om. E — 13 ze γὰρ ἐμεμαϑήχεσαν, litt. zc 
γὰρ ἐ iras. (ut uid. m. 2), xc? abbreuiatum est, 2 ex o corr. uid. A γὰρ 
om. MW χαὶ γὰρ — αὐτῷ] παρ᾽ ὦ καὶ ἐμμεμαϑήχεσαν (sic) E — 14 *oi 
δ᾽ — 16 χωρίον recepit Suidas *óà MW 16 Ἐδπόσα — φυλασσόμενα 
om. Suid 17 λεγόμενον] ποιούμενον MWE 18 χιλῶν ed. pr. Ón0- 
σοῦ ὅπόσα τε coni. ἀποτίϑεντο, e ex οἱ corr. ἃ ἀποτίϑοιτο W 19 *zóv 
νεῶν W 21 προσελϑθόντεσ E 22 *vovo ἐννέμοντασ, τοὺσ ἐν i. ras. m. 2 
E 33 ἢ — ἐπιτροφὴ!] ἃ ἀρκοῦντα ἐπὶ τροφῇ duce Ernestio Dindorf 
γίνοιτο W 

912 

313 

914 

816 
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, ^ - , b] - , ? 9; 

917 πολεμίων, σφαγὰς δὲ τῶν ποιμνίων ἀτεειϑοῦσιν. οἱ δέ, ov γὰρ ἣν 
3 3 x a - - , 

ἕτερα σαρ αὑτὰ ποιεῖν, ἠκροῶντο χαὶ τῶν προβάτων ἔστελλον 
ὅὁτιόσα olco. ὥστε δὴ xci πλείων αὐτοῖς συνελέγετο ἰσχὺς. 

κύριοί τε ἦσαν ἐφ᾽ oic βουλεύσειαν € &x τοῦ ὀξέος ἐλαύνοντες καχουρ- 
γεῖν. ϑερασεεύειν τε αὐτοὺς ἤρχτο πᾶς προστυγχάνων, zal ἦσαν 
φοβεροὶ xci τοῖς zréLQeGOuévotc, ὥστ᾽ ἤδη προύχοτετε λόγος περὶ 
αὐτῶν χαἀπὶ τοῦ Πάρϑων βασιλέως. 

918 2. Ὁ ὃὲ τῆς Βαβυλωνίας σατράπης μαϑὼν ταῦτα xol βουλη- 
ϑεὶς ἔτι φυομένους χωλῦσαι πρίν τι μεῖζον χαχὸν ἐξ αὐτῶν &va- 

στῆναι, συλλέξας στρατὸν ὅσον ἐδίνατο πλεῖστον xci τῶν Παρ- 

ϑυαίων καὶ τῶν Βαβυλωνίων ἤλασε πιρὸς αὐτοὺς, φϑῆναι ϑέλων 
σπτιροσβαλὼν ἕξελεῖν σερὶν ἐξάγγελτος γενέσϑαι χατασχευάζων τὸν 

919 στρατόν. περιχαϑίσας δὲ τὸ ἕλος ἡσύχαζεν, xol κατὰ τὴν ἐτειοῦσαν, 
ἦν δὲ σάββατον ἀργίας παντὸς χρήματος Ἰουδαίοις ἡμέρα, οἰόμενος 
οὐ τολμήσειν ἀντιστατήσειν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ ἀμαχεὶ 
λαβὼν ἄξειν δεδεμένους, χατὰ βραχὺ δὲ προσήει χρήξων αἰφνίδιον 

320 ποιεῖσϑαι τὴν ἐπτίτττωσιν. ᾿4Τ“σιναῖος δὲ ἐτύγχανε σὺν τοῖς ἑταίροις 
χαϑεζόμενος καὶ τὰ ὅπλα παρέχειτο αὐτοῖς ἄνδρες, quot, χρεμε- 
τισμός μοι ἵττπτων ττροσέπεσεν οὐ φορβάδων, ἀλλ᾽ οἷος γένοιτ᾽ 
ἂν ἀνδρῶν αὐτοῖς ἐπιβεβηχότων, ἐπεὶ χαί τινος ἀναχρούσεως αἰ- 

-“σθϑάνομαι χαλινῶν δέδια, μὴ λελήϑασιν ἡμᾶς οἱ πολέμιοι σπτερι- 
στάντες. ἀλλά τις τιροΐτω χατότιτης ἀτεαγγελίαν ἡμῖν σαφῆ τῶν 
ἐνεστηχότων ποιησόμενος. εἴη δὲ ἐπὶ ψευδέσι μοι λελέχϑαι τὰ 

521 εἰρημένα.“ xai ὃ μὲν τάδε εἶπεν, xal ᾧχοντό τινες τεροσχοτεοῦντες 
τὸ γινόμενον xal 5 τάχος παρελθόντες, «καὶ οὔτε αὐτὸς ψεύδῃ 

AMWE Lat Suidas s. χρῆμα, κατόπτης. 
2 παρὰ ταῦτα MW 3 Ἐχελευσϑοῖεν M συνελέγ - £t0. Ἀ συλλέγεται 

E 4 ὀξέωσ MW ὅ ἦρχτο)] ἤρητο 6 ὥστ᾽ ἤδη] ὥστε ἤδη codd. ὥστε 
δὴ E 1 Ἐχἀπὴ καὶ MW 9 ἔτει φυομένους] Gutschmid ἐπιφυομένουσ codd, 

10 ἠδύνατο E. τῶν om. W 11 ἤλασεν W 12 ἐξαγγελτὸσ MW 
13 Ἐπαραχαϑίσασ Hudson τὸ ἕλεοσ W 14 ἦν δὲ --- ἡμέρα habet 

Suidas ἀργία Suid Ἰουδαίοις ἡμέρα] ἡμέρα τοῖς Ἰουδαίοις τιμιωτάτη 
Suid 1ὅ ἀμαχὶ MW 10 óbom. Εἰ ἔοτέ. τοοῖδ ἔἜπροΐει coni. 117 ἐτύγ- 
χανε] ἐτύγχανε γὰρ Dindorf, recte siquidem u. 16 δὲ tolletur τοῖς ἑταίροιςϊ 
ἑτέροισ E. 18 φησὶν 19 γένοιτ᾽ ἀν) Gutschmid γένοιτο codd. 21 δέ- 
δια] uereor itaque Lat λελήϑασιν)] ἐληλύϑασιν oo MW yo μὴ ἐληλὺυ - 9acw 
(ε 1. ras. óc ἥμασ i. marg. αὶ 22 ἀλλά — 28 ποιησόμενος exscripsit Suidas 

προΐτο] coni. procurrat Lat προσίτω codd. E ἔτω Suid ἡμῖν om. E 
23 uo us Μ 24 προσσχοποῦντεσ E — 25 ἢ] οἱ E ἢ καὶ (ante οὔτε) 
om. Lat χαὶ οὔτε — 199, 2 ὑβριεῖν] neque tu inquiunt falleris sed integre 
coniectasti quae aduersus nos gerantur Lat ψεύδῃ σαφὴς] wevóno σαφήσ tt 
Α ψευδὴς σαφῆναι ed. pr. ψευδὴς ἔφασαν Dindorf ψευδὴς φασὶν ex Lat Hudson 

"ge τ φό Φ».. m, 
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σαφὴς εἰχαστὴς εἶναι τῶν τερασσομένων τοῖς τεολεμίοις οὔτε ἐχεῖνοι 
γελειόνως ἐπιτρέψειν ἤμελλον ἡμῖν ὑβριεῖν. τεερεειλήμμεϑα δόλῳ 
μηδὲν βοσχημάτων διαφέροντες" τοσῆσδε ἵσετεου τελῆϑος ἐπελαύνου- 
σιν ἡμῖν ἐν ἀπιορίᾳ χειρῶν χειμένοις διὰ τὸ χατείργεσϑαι τεροαγο- 
ρεύσει τῶν :τατρίων εἰς τὸ ἀργεῖν. ᾿“σιναῖος δὲ οὐχ ἄρα γνώμῃ 
τοῦ χατασχότιου χρίνειν ἔμελλεν Uri τοῖς τιοιητέοις, ἀλλὰ νομιμώ- 
τέρον ἡγησάμενος τοῦ Uc ἀπράχτοις τελευτῶντας εὐφραίνειν τοὺς 
γεολεμίους τὸ ἀλχῆς δεξάμενος αὐτοὺς ὑτεὲρ τῆς ἀνάγχης εἰς ἣν 

ἐνεχιειττώκει τιαρανομεῖν τιμωρίαν αἀττολαμβάνοι, εἰ δέοι τελευτᾶν, 
αὐτός τε ἀναλαμβάνει τὰ 0:ztÀa χαὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ϑάρσος ἐνετιοίει 
τῆς ἐπεὶ và ὕμοια ἀρετῆς. ὁμόσε ἴασι τοῖς τεολεμίοις, χαὶ τεολλοὺς 

χτείναντες αὐτῶν διὰ τὸ χαταφρονοῦντας ὡς ἐπὶ τὰ ἕτοιμα χωρεῖν 

εἰς φυγὴν τρέπονται τὸ λοιτιόν. 
3. Ὁ δὲ τῶν Πάρϑων βασιλεύς, iei ἀφίχετο αὐτῷ ἡ ἀγγελία 

τῆς μάχης, ἐχτελαγεὶς τῷ τολμήματι τῶν ἀδελφῶν ἐπεϑύμησεν αὖ- 
τοῖς ἐλϑεῖν δι᾿ ὄψεως χαὶ λόγων, xal τιέμτεει τὸν τειστότατον τῶν 
σωματοφυλάκων λέγοντα, ὅτι βασιλεὺς ᾿Δρτάβανος χκαίστερ ἠδιχημέ- 
vog ὑφ᾽ ὑμῶν ἐπειιχειρήσεως αὐτοῦ τῇ ἀρχῇ γενομένης ἐν ἐλάσσονι 
τὴν xa9' αὑτὸν ὀργὴν τῆς ὑμετέρας ἀρετῆς “τοιησάμενος ἀπέστει- 
λέν μὲ δεξιάς τὲ xal πίστιν δώσοντα ὑμῖν, συγχωρῶν ἄδειάν τὲ 
χαὶ ἀσυλίαν ὁδῶν, χρήζων ἐπὶ φιλίᾳ προσχωρεῖν τιρὸς αὐτὸν δόλουϊΐ 
τε xal ἀπάτης χωρίς, δῶρά ve δώσειν ὑτεισχνεῖται xal τιμήν, ἥτις 
ὑμῖν πρὸς τῇ νῦν οὔσῃ ἀρετῇ μελλήσει δυνάμει τῇ ἐκείνου ὠφελεῖν." 
"4doweiog δὲ αὐτὸς μὲν ὑπιερβάλλεται ὁδοὺς τὰς ἐχεῖ, τὸν ἀδελφὸν 

δὲ ᾿“νιλαῖον ἐχττέμστει μετὰ δώρων ὁπόσα πορίσαι ἦν. χαὶ ὃ μὲν 
ᾧχετο καὶ εἴσοδος αὐτῷ γίνεται πταρὰ βασιλέα. ᾿Αρτάβανος δὲ ἐπεὶ 
ϑεᾶται τὸν ᾿ΑἸνιλαῖον χαταμόνας ἥχοντα, ἤρετο τὴν αἰτίαν τοῦ χαὶ 
τὸν Ldowvoiov ἐφυστερηχότος. ἐπεὶ δὲ τευνϑάνεται αὐτὸν δείσαντα 

AMW ELat Suidas s. χατόπτης. 
1 εἰχαταστὴσ W —— cive] ei Bekker ἐκχεῖνοι] Hudson “ἐχείνοισ codd. 

2 πλειόνως om. M  ἈΦἘἔμελλον] ἤμελλεν Α ἤμελλεν W ὑμῖν M  ὕβριεῖν 
corruptum 4 χατειργάσϑαι ΑΒ — 5 πατρίων] E πατρώων codd. 7 τελευ- 
τῶντας] τελευτῶν Β 8 *vó — 9 τελευτᾶν] oportere iudicat, ut non sine hostium 
ullione morerentur Lat ἀλκῇ E Ἐδεξάμενος! δραξαμένους ed.pr. αὐτοὺς 
om. ed. pr. ἐσ E — 9 &zoAeug&voi ἀπολαμβάνοντας ed. pr. ἀπολαμβάνων 
Dindorf 11 ἐπὶ] περὶ E ὁμόσε] ὅμόσε ovv E Ἐἕϊοῦσι Cocceji — 13 rovc 
λοιποὺσ E 15 τῷ] ἐπὶ τῶ E τὸ τόλμημα coni. — *rov] τῷ τῶν MW 
Ἐξπεϑύμησεν, εν ex ov corr. uid. Α 16 δι διά τε MWE 11 ὅτη ὅτι ὃ E 
᾿Αρτάβανος om. E 20 *ór&«c] dexteram Lat δεξιάν Hudson δώσοντα, 
o0 ex « corr. A. 21 προχωρεῖν MW . 23 μελήσει ΜΘ 25 Ἐανιλαῖον, nota 
marginalis erasa uid. A — 27 xci] om. E χατὰ coni. 28 ἐφυστερηχότα E 

324 

927 
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ἐν τῷ ἕλει ὑπομένειν, ὃ δὲ τούς τὲ πατρῴους ϑεοὺς ἐπώμνυτο μη- 

δὲν χαχὸν δράσειν αὐτοὺς ττίστει τῇ αὐτοῦ προσχεχωρηχότας, καὶ 
τὴν δεξιὰν ἐδίδου, ὅπερ μέγιστον παρὰ πᾶσιν τοῖς ἐκείνῃ βαρβά- ᾿ 

329 ροὶς παράδειγμα τοῦ ϑαρσεῖν γίνεται τοῖς ὁμιλοῦσιν" οὐ γὰρ ἂν 
ψεύσαιτό τις δεξιῶν oz. αὐτοῦ δόσεων γενομένων οὐδὲ :ειστεύειν 
ἐνδοιάσειεν, εἰ τοιᾶσδε ἀσφαλείας δόσις γίνοιτο παρὰ τῶν ἐν ὕττο- 

Wíe ἀδικήσειν καϑεστηχότων. xal ᾿Αρτάβανος μὲν ταῦτα πράξας 
330 ἐχπέμπει τὸν ᾿ΑἸνιλαῖον τεείσοντα τὸν ἀδελφὸν ἐπανελϑεῖν, ἔπρασ- 

σεν δὲ ταῦτα βασιλεὺς χρήζων ἐνστομισμάτων τῇ ἀρετῇ τῶν Tov- 
δαίων ἀδελφῶν εἰς φιλίαν χτήσασϑαι τῶν ἐχείνου σατραπειῶν ἐν 
ἀποστάσει τε οὐσῶν χαὶ διανοίᾳ τοῦ ἀποστησομένου μέλλων ἐλά- 

331 ceu ἐπ᾿ αὑτούς. ἐδεδίει γάρ, μὴ καὶ περιεχομένου πολέμῳ τῷ 
ἐκείνῃ χατὰ χείρωσιν τῶν ἀφεστηχότων αὐξηϑῶσιν ἐπὶ μέγα οἱ 
M τὸν "Aaweioy καὶ τὴν “Βαβυλωνίαν ἤτοι γε συστήσονται ἐπ᾽ 
ἀκροάσει, τῇ αὐτῶν ἢ καὶ τούτου γε ἀπτοτυχόντες τοῦ χαχῶσαι μει- 
ζόνως οὐ διαμάρτοιεν. 

332 4. 'O uiv δὴ ταῦτα διανοηϑεὶς ἐχητέμττει τὸν ᾿ΑἸνιλαῖον, ὃ δὲ 
σπιϑανὸς ἣν τῷ ἀδελφῷ τήν τε ἄλλην προϑυμίαν εἰσηγούμενος τοῦ 
βασιλέως καὶ ὅρχιον τὸ γεγενημένον, ὥστε δὴ ἠτπεείγοντο ὡς τὸν 

333 ᾿ἀρτάβανον. ὃ δὲ ἡδονῇ αὐτοὺς δέχεται παραγενομένους ἐθαύμαζεν 
ἔχε τὸν ᾿Ασιναῖον τοῦ ἐν ταῖς πράξεσιν εὐψύχου, ϑεωρῶν παντελῶς 
ὄντα ὀφϑῆναι βραχύν τε xal τοῖς τὸ πρῶτον ὄψει συνελθοῦσιν 

ἐνδοῦναι χαταφρονήματος ἀφορμὰς ὡς οὐδενὶ χρίνοιεν αὐτόν, quot 

AMWELat Suidas s. ἐνστομισμάτων. 
1 πατρίους coni. 4 Ἐϑαρρεῖν M ϑαρεῖν W — 5 δόσεωσ γινομένησ E 

γενομένησ AW 6 γένοιτο MW 8 Ἐἔπρασσε — 10 χτήσασϑαι recepit 
Suidas Ἐἔπρασσεν — 12 αὐτούς] agebat autem haec imperator opus habens 
illis fratribus pro tutamine illius satrapiae propter quod in illa regione facile 
possent ab imperio suo decedere, ut antequam aliquid tale contingeret ipse illos 
per amicitiam occuparet Lat 9 ὃ βασιλεὺσ MW Suid Ἐχρήσων MW 
ἐνστομισμάτων] codd. E Suid ἐνστόμισμα ed. pr. ἐνστόμισμα τῶν Holwerda 
ante τῇ et 10 ante χτήσασϑαι lacunam indicat Holwerda τὴν ἀρετὴν E 
10 Ἐἐχείνου] ἐχείνῃ coni. 11 τε om. E ἐλάσ!σειν ME: 13 ἐχείνῃ] 

ἐχείνηι À ἐχείνων MW χατὰ χείρωσιν») χατ᾽ ὀχύρωσιν M ἐπὶ μέγα oi] 
ἐπεὶ μεγάλοι MW 14 συστήσονται] συστήσαντες ed. pr. συστήσωνται Gut- 
schmid 15 τούτου] A! τόπου MW etex corr. A et ut uid. Lat ἀτυχόντεσ 
W ἀτυχοῦντεσ M. 11 τὸν Ἀνιλαῖον om. MW ὃ δὲ] ὃ γὰρ ἀνιλαῖοσ MW 
anilaeus autem Lat 18 εἰσηγούμενος} διηγούμενοσ MW intimans Lat 
20 *evrovc] αὐτούσ vt À 21 ἀσιναῖον, σιν ex νιλ corr. ἃ παντελὲσ MW 

22 τε] ὥστε Gutschmid 23 ἐνδοῦναι] δοῦναι MW ὡς — 201, 2 σώ- 

ματος] eiusque prudentiam strenuitatemque considerans fertur ad amicos diaisse 
quod maior esset anima in corpore tamquam minore Lat οὐδενὶ] οὐδὲν εἰ 
MW φησί τε om. MW 



ANTIQ. IUD. XVIII 333 ---339 (IX. 4) 201 

τε πρὸς τοὺς φίλους, ὡς μείζονα ἐν τῇ παραϑέσει τεαρέχοιτο τὴν 
ψυχὴν τοῦ σώματος, παρά τὲ τιότον δειχγὺς τὸν ᾿,Ἱσιναῖον ᾿βδα- 
γάσῃ τῷ αὐτοῦ στρατοτιεδάρχῃ τό τὲ ὄνομα διασαφεῖ xal τὴν τεᾶ- 
σαν ἀρετήν, ἡ χρῷτο εἰς τεόλεμον. τοῦ δὲ ᾿βδαγάσου χελεύοντος 
συγχώρημα αὐτῷ γενέσϑαι χτείναντα αὐτὸν ἄποινα ἀπτολαβεῖν oxi 
ὧν ὑβρίσειεν εἰς τὴν Παρϑυαίων ἀρχήν ,,ἀλλ᾽ οὐχ ἄν, elzev ὃ βα- 
σιλεύς, συγχώρημα διδοίην r^ ἀνδρὶ τείστει τῇ εἰς ἐμὲ τεϑαρρη- 
χότι xci τιροσέτι δεξιάν τὲ πέμψας xai ϑεῶν ὕρχοις τειϑανὸς γε- 
γέσϑαι σπουδάσας. εἰ δὲ ἀνὴρ τυγχάνεις τὰ τιολέμια ἀγαϑός, μηδὲν 
ἐπειορχίας χρήζων τῆς ἐμὴς Παρϑυαίων ἐχδίχει τὴν ἀρχὴν σπερι- 
υβρισμένην" ἐπταναχωροῦντι γὰρ iud épevos γιεριγίνου χράτει τῷ 
χεερὶ σὲ xal μετ᾽ ἀγνοίας τῆς ἐμῆς.“ ἕωϑεν δὲ μεταχαλέσας τὸν 
᾿Ἡσιναῖον ὥρα σοι, φησίν, ὠ νεανία, χωρεῖν ἐπεὶ τὰ σαυτοῦ, μὴ 
xal τιλείοσιν τῶν ἐνθάδε στρατηγῶν τὴν ὀργὴν ἐρεϑίσειας ἐτπειχει- 

ρεῖν σου τῇ σφαγῇ χαὶ δίχα γνώμης τῆς ἐμῆς. παρακαταϑήκην 
δέ σοι δίδωμι τὴν Βαβυλωνίαν γὴν ἀλήστευτόν τε xci ἀπαϑῆ χα- 
κῶν ἐσομένην oz τῶν σῶν φροντίδων. ἄξιον δέ μοι τυγχάνειν σου 
χρηστοῦ ἀνε τίχλητόν Got παρασχόμενος τὴν ἐμαυτοῦ τείστιν, οὐχ 
ἐπὶ χούφοις ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς εἰς σωτηρίαν ἀναχειμένοις.““ ταῦτα εἶ- 
χιὼν xal δῶρα δοὺς τοτηνέχα ἐκττέμτυει τὸν ᾿Ασιναῖον. ὃ δὲ εἰς 

τὴν οἰκείαν παραγενόμενος φρούρια χατασχευάζει χαὶ ὅττόσα πρό- ! 

τερον ὠχύρου, μέγας ve iv ὀλίγῳ γεγόνει xal οἷος οὐκ ἄλλος τῶν 
γερότερον ἐχ τοιαύτης ἀφορμῆς ἅψασϑαι πραγμάτων ἐν τόλμῃ γε- 
γονότων, Παρϑυαίων ve αὐτὸν ἐϑεράττευον oí ταύτῃ καταττεμπό- 
μενοι στρατηγοί" μιχρὸν γὰρ ἐδόχει καὶ τῆς xor αὐτὸν ἧσσον ἀρε- 

AMWELat Suidas s. ἀνεπικλήτως. 
1 ἐν τῇ] πάντα MW 2 αὐδαγάση M. abdagati Lat 3 Ἑτῶν αὐτοῦ 

στρατοπεδαρχῶν MW uni ductorum suorum Lat Ἐδι: σαφεῖ W ἀρετὴν 
πᾶσαν tr. M 4 ἐχρῶντο M αύυδαγάσου M abdagates Lat ὃ ἄποινα) 
ποινὴν MWE, i. marg. yo ἄποινα (sic) A Ἐαπολαυεῖν W — 6 ὕβρισεν MWE 
τ εἰς dui] ἐμὴ E 9 "σπουδάσας. εἰ] σπουδάσαι M. σπουδάσειε δ᾽ E 

Ἐτυγχάνειν MW τὰ πολέμια] τὰ πολέμουσ Ἐ 18 ἔδρα W Ἐἐπὶ τὰσ αὐτοῦ 
W  *zal μὴ tr. MW 14 *ràv| τοὺσ τῶν M τοὺσ W ἘἘἐρεϑίσασ MW 
16 Ἐβαβυλωνίων MW 17 ἄξιον — 18 πίστιν habet Suidas ἄξιον δέ uot] 
dignus namque sum Lat ἄξιος δ᾽ εἰμὶ cod. L. B. teste Hauerkamp 20 δίδωσιν 

E τοτηνίχα] ὁπηνίχα MWE 21 *oixsíav. εἰ ex í corr. A domum Lat 
πρότερον] πρότερον ἦν E — 22 ἐγεγόνει MWE. καὶ οἷος — 23 γεγονότων] 
tantaque per eum negotia gerebantur quanta numquam ab alio ante ipsum geri 
potuerunt Lat οἷος] Hudson ὅπόσα codd. Lat ἄλλωσ M τῶν] τὸ A 
24 αὐτῶν E 25 μιχρὸν — 202, 1 τιμή] nam solam babyloniorum honorificen- 
tiam habere minorem ducebat quam suae uirtutis merito debere iudicabat exolui 
Lat ἐδόχει καὶ] ed. pr. καὶ ἐδόχει codd. ὕὕσσων Hudson et Cocceji 
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τῆς ἡ ἐχ Βαβυλωνίων προϊοῦσα τιμή. ἣν ve ἐν ἀξιώματι zal 
δυνάμει, πάντα τὲ ἤδη τὰ ἐπὶ τῆς Πϊεσοττοταμίας πρὸς αὐτὸν 
ἦρτο τιράγματα, πιρούχοτιτέν τε αὐτῶν ἡ εὐδαιμονία ἐπὶ ἔτη πεντε-᾿ 
χαίδεχα. 

ὅ. ᾿Αἰχμαζόντων δὲ αὐτοῖς τῶν ἀγαϑῶν ἀρχὴ αὐτοὺς ἐπιχατα- 5 

λαμβάνει χαχῶν ἐχ τοιᾶσδε αἰτίας, ἐπειδὴ τὴν ἀρετήν, ἡ προύχο- 
ψαν ἐπὶ μέγα δυνάμεως, ἐχτρέπουσιν εἰς ὕβριν ini παραβάσει τῶν 
πατρίων ὑττὸ ἐπιϑυμιῶν χαὶ ἡδονῆς ἐμπεσόντες τῶν Πάρϑων τινί, 
στρατηγὸς δὲ ἀφίκετο τῶν ταύτῃ χωρίων, ᾧ δὴ καὶ εἵττετο γαμετὴ 
τά τὲ ἄλλα καὶ εἰς τὸ ἐπαινεῖσθαι τεροξιληφυῖα πασῶν xal μεί- 
ζονα ῥοπὴν ἐπ αὐτῷ λαμβάνουσα ϑαύματι τοῦ εὐτερεπτοῦς. ταύ- 
της εἴτε ἀκοῇ τῆς εὐτερεητείας ἐχμαϑὼν εἴτε xol ἄλλως αὐτόπτης 
γενόμενος "“Ἵνιλαῖος ὃ τοῦ ᾿““σιναίου ἀδελφὸς ἐραστής τὲ ἐγεγόνει 

καὶ πολέμιος, τὸ μὲν ὑπὸ τοῦ μὴ ἄλλως ἐλπίζ d ἐκπράσσεσϑαι 
τὴν σύνοδον τῆς γυναιχὸς μὴ τὴν ἐξουσίαν ὡς ἐπ᾽ αὐτῇ χτηϑείση 

παραλαβών, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ δυσαντίλεχτον χρίνειν τὴν ἐπιϑυμίαν. 
ἅμα τὲ οὖν ττολέμιος im. αὐτῆς ἀνὴρ χεχειροτόνητο χτείνων χιτιῶν 
χαὶ μάχης, ἐπάχτου γενομένης πεσόντος ἀνῃρημένου ἁλοῦσα ἐγεγά- 
μητο τῷ ἐραστῇ. οὐ μὴν δίχα ye μεγάλων δυστυχιῶν Ania τὲ 
ἅμα αὐτῷ xal ᾿α΄σιναίῳ ἡ γυνὴ ἀφίκετο εἰς τὸν οἶχον αὐτῶν, ἀλλὰ 
σύν τινε μεγάλῳ χαχῷ διὰ τοιαύτην αἰτίαν" iei γὰρ τἀνδρὸς τε- 
ϑνηχότος. αἰχμάλωτος ἤγετο, τὰ ἀφιδρύματα τῶν ϑεῶν, ἅστερ τῷ 

ἀνδρὶ χαὶ αὐτῇ πατρῷα ἣν, ἐπιχώριον δὲ τοῖς ἐχείνῃ πᾶσίν ἔστιν 

AMWELatExc Peiresc. 

1 προϊοῦσα] περιοῦσα coni. ἦν τε ἐν] ἔν τε MW ἣν τε E 2 ἐπὶ 
om. E Ἐπρὸς αὐτὸν ἦρτο] ex eius potestate pendebat Lat 3 *zoro] 

ἤρτητο uel ἀνήρτητο Ernesti  *«vróov] αὐτῶ W eius Lat ὃ δ᾽ E αὐτοὺσ, 
ovg ex ὦ corr. À αὐτοῖσ M 6 χακῶν] E Lat, om. codd. Ἐἐπειδὴ incip. 
Exc 7 *éni μέγα προύχοψαν tr. Exc — 8 "ἐμπεσόντες — τινί] denique par- 
thorum quendam ductorem inuadunt Lat — *Zunscovtsc] ἐχπεσόντες Bekker 

10 *z«L (ante εἰς) seclusit Bekker 11 λαμβάνουσαν M 12 THE A 

εὐπρεπείας] i marg. yg εὐμορφίασ A ἄλλω Exc 13 ἔτε om. M 
Ἐγεγόνει W 14 χαὶ πολέμιος — 19 ἐραστῇ! deinde coepit insidias eius 
uiro praeparare eumque hostiliter inuadens interimit, illam autem abripiens sibi 
coniunzit Lat ἐλπίζην ἐχπράσσασϑαι Exc 16 litt. τὸ δὲ ὑ i. ras. m. 2 
Α΄. δυσαντιλέχτου Exc l7 αὐτῆς! αὐτοῖσ MWExc αὐτῇ ὃ coni. ἀνήρ 
om. Exc κεχειροτόνητο] Exc ἐχεχειροτόνητο codd. χτείνων zutuov] A 
χτίλλίων zitiov M χτιλίων κιτίων W χτίνων Exc zutuor] κιτίωνα ex corr. | 

A, i. marg. yo χτιλίωνα α 18 ἐπ᾽ dxvov ex corr. A ἐπ᾿ àxvcov Μ 19 "τῷ 
om. AWExc γε om. M 20 ἢ om. AWExc ἀφῖχτο M ἀφίχοιτο WExe 

21 διὰ — αἰτίαν om. Exc 21 τοῦ dvógóg E 22 τὰ om. MWE Exc 
23 *zütpuc Coni. — zv om. E * ἐπιχώριον — 203, 1 συνεπάγεσϑαι om. Exc 
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ἐπί ve τῆς οἰχίας ἔχειν σεβάσματα καὶ ἰοῦσιν Ui ξένης συνετεά- 

γεσϑαι, περιστέλλουσα xal ταύτῃ τοῦ στατρίου τὸ im' αὐτοῖς ἔϑος 
συνατήγετο, xal τὸ μὲν τιρῶτον λεληϑότως αὐτῶν ϑρησχείαν Uror- 
tiro, γαμετὴ δὲ ἀποδειχϑεῖσα ἤδη τρόπῳ τῷ αὐτῆς εἰωϑότι καὶ 
μεϑ᾽ οἵων νομίμων ἐπὶ τοῦ προτέρου ἀνδρὸς ἐθεράπευεν αὐὖὐ- 
τούς. xal τῶν ἑταίρων οἱ μάλιστα τιμώμενοι παρ᾽ αὐτοῖς τὸ 
μὲν στιρῶτον * οὐδαμῶς πράσσοι Ἑβραϊχὰ οὐδὲ ὁπόσα νόμοις 
τοῖς αὐτῶν τιρόσφορα γυναῖχα ἠγμένος ἀλλόφυλον καὶ :ταραβαί- 
γουσαν ϑυσιῶν xal σεβασμῶν τῶν αὐτοῖς εἰωϑότων τὴν ἀχρί- 
βειαν" ὁρᾶν ovv, μὴ τὰ πολλὰ τῇ ἡδονῇ τοῦ σώματος συγχωρῶν 
ἀπολέσειε τὴν ἀρχὴν τοῦ εὐτερεποῦς χαὶ τὴν εἰς νῦν ὑπτὸ τοῦ ϑείου 
προελϑοῦσαν ἐξουσίαν. ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἐπέραινον, ἀλλὰ χαί τινα 
αὐτῶν τὸν μάλιστα τιμώμενον ὅτι τιλέονι παρρησίᾳ χρήσαιτο ἀτιέ- 
χεεινε, xal ὃς * ϑεώμενος εὐνοίας τε τῶν νόμων χαὶ τοῦ χτείνον- 
τος αὐτὸν τιμωρίαν ἐπηράσατο αὐτῷ ve ΑΙνιλαίῳ xal ᾿“Ισιναίῳ χαὶ 

χεᾶσιν ἑταίροις ὁμοίαν ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐτεαχϑεῖσαν γενέσϑαι τε- 
λευτήν, τοῖς μὲν ὡς ἡγεμόσι σιαρανομιῶν γεγονόσι, τοῖς δέ, ὅτι 
μὴ βοηϑοῖεν αὐτῷ τοιάδε σπιάσχοντι διὰ τὸ ἐχδιχεῖν τοῖς νόμοις, 
οἱ δὲ ἐβαρύνοντο μέν, ἠνείχοντο δέ, μνημονεύοντες οὐχ ἐξ ἄλλης 
αἰτίας ἀλλ᾽ ἰσχύι vi ἐχείνων τῇ εὐδαιμονίᾳ συνελϑόντες. ἐπεὶ δὲ 
xal τὴν ϑερατιείαν ἀχροῶνται τῶν ϑεῶν τῶν Παρϑυαίοις τιμω- 

μένων, οὐχέτι ἀνεχτὸν ἡγούμενοι τοῦ Ανιλαίου τὸ ὑβρίζον εἰς τοὺς 
γόμους iml τὸν ᾿Ασιναῖον ἐλϑόντες xol τιλέονες ἤδη χατεβόων τοῦ 

AMWELat Exc Peiresc. 
1 Ἐοϊκείασ A'M! 2 *zeguotéAovoa W περιστέλλουσι Cocceji Ἐταύτῃ] 

αὐτῇ Exc 3 Ἐσυνεπήγετο coni —— 4 *azoósuz94o« Exc Ἔτφ] τοὺσ Exc 
6 ἑταίρων, αἱ i. ras. A 7 πρῶτον] πρῶτον ἔλεγον ᾿Ανιλαίῳ ὡς E primum 
(quidem) ad ipsum anilaeum locuti sunt quia Lat πρῶτον ἐπέσκηπτον ὡς ed. pr.; 
plura excidisse uid. uelut προσελϑόντες τοῦ Ανιλαίου ἀναδιδάσκειν ἐπειρῶντο τὸ 
εἰς τὴν γυναῖχα προπετὲς λέγοντες ὡς etc. πράσσειν, εἰν ex or corr. A utrum 
πράσσειν eX πράσσοι ah πράσσοι ex πράσσειν correctum sit, incertum W 
ἐβραϊχὰ À Ἐἔλεγον ante οὐδὲ add. Exc οὐδ᾽ E — 8. Ἐηγμένος] ἢ yévoo M ἢ 
yévoo W ἡγένοσ Exc Ἐπαραβαίνουσαν)] παρανομοῦσα καὶ παραβαίνουσα M. 
9 ἐσεβασμάτων Exc 11 Ἐκρχὴν] ἡδονὴν M ϑείου] 95600 MWE Exc 
12 Ἐξἐπέραινον] proficerent talia commonentes Lat 13 τὸν] τὰ ΕΨ΄ πλέονι 
παρρησίᾳ] παρρησία πλείονι MWE Exc Ἐκποχτείναιεν, v finale suppl. M 
ἀπέχτεινεν Exc 14 ϑεώμενος] --- ϑεώμενοσ, i. marg. yo κτεινόμενοσ ἃ 

χτεινόμενοσ MWEExce moriens Lat εὐνοίας τε] εὐνοία τὴ E χαὶ om. 
E 15 Ἐάνιλέωι Exc — 16 πᾶσιν] πᾶσι τοῖσ E 17 ἔδτὴ óc ὅτι MWExc 

18 βοηϑοῖεν, οἵ eX o corr. A βοηϑῶεν MEExc 19 Ἑανήχοντο Exc οὐχὶ] 
eg οὐχ Exc 20 "ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ MWExc 22 ὑβρίζειν WE 28 Ἐτοῦ 
᾿Ανιλαίου] τουνιλαίου Exc 
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949 ᾿Ανιλαίου, φάμενοι χαλῶς ἔχειν, el μὴ πρότερον XOT αὐτὸν ἑώρα 
τὸ ὠφελοῦν ἀλλὰ νῦν γοῦν ἐπιστροφὴν χτοιεῖσϑαι τοῦ γεγονότος 

πρὶν ἢ τὴν ἁμαρτίαν ἐχείνῳ τε xal πᾶσι τοῖς ἄλλοις γενέσϑαι εἰς. 
ὄλεθρον ἀναχειμένην, τόν v6 γάμον τῆς ἀνϑρώπου λέγοντες οὐ μετ᾽ 

αὐτῶν οὐδ᾽ αὐτοῖς εἰωϑότων τεϑεῖσϑαι νόμων xal τὴν ϑρησχείαν 5 
ἣν ἐπιτηδεύοι 1 γυνὴ ἐπ᾽ ἀτιμώσει ϑεοῦ τοῦ αὐτοῖς σεβασμίου 

900 πράσσεσϑαι. ὃ δὲ καὐτὸς ἤδει μὲν τὴν ἁμαρτάδα τοῦ ἀδελφοῦ 
μεγάλων αἰτίαν οὖσαν χαχῶν χαὶ ἐσομένην, οὐ μὴν ,ἀπείχετό γε 
εὐνοίᾳ τοῦ συγγενοῦς γιχώμενος χαὶ συγγνώμην γέμων ὡς ὑπὸ κρείσ- 

901 σονος xaxov τῆς ἐπιϑυμίας γιχωμένου. ἐπεὶ δὲ πλείους τε ὅση- t 

μέραι συνεστρέφοντο xci στιλείους ἦσαν αἱ χαταβοαί, τηνικαῦτα δή 
φησιν περὶ αὐτῶν τιρὸς ᾿ΑἸνιλαῖον τοῖς τὲ πρῶτον γεγονόσιν ἔτπει- 
τιμῶν zal παύσασϑαι τὸ λοιπὸν χελεύων τὴν ἄνϑρωττον ἀττοῖτεμ- 

352 ψάμεγον εἰς τοὺς συγγενεῖς. ἐπράσσετο δὲ οὐδὲν ἐκ τῶν λόγων" 
χαὶ ἡ γυνὴ δὲ αἰσϑανομένη μὲν τοῦ ϑροῦ τοῦ κατέχοντος τοὺς λαοὺς 15 
δε αὐτήν, δεδοιχυῖα δὲ τιερὶ τοῦ ᾿Ανιλαίου, μὴ καί τι πάϑοι ἔρωτι 
τῷ πρὸς αὐτήν, φάρμαχον τῷ «Ἰσιναίῳ δοῦσα ἐν τοῖς σιτίοις μεϑ- 
ίστατο τὸν ἄνθρωπον ἀδεής τε ἣν ἐπὶ χριτῇ τῶν περὶ αὐτὴν 
χεραχϑησομένων τῷ ἐραστῇ γενομένη. 

353 6. ᾿“νιλαῖος δὲ καταμόνας ἤδη τὴν ἡγεμονίαν παραλαβὼν a- 9 
γει στρατιὰν ἐπὶ τὰς ΠΠιϑριδάτου χώμας ἀνδρὸς πρώτου ἐν τῇ 
Παρϑυηνῇ xci βασιλέως ᾿Αρταβάνου τὴν ϑυγατέρα γεγαμηχότος, 
διὰ λείας τε ἦγεν αὐτάς, καὶ “τολλὰ μὲν χρήματα xal ἀνδράποδα 
εὑρίσχεται, ττολλὰ δὲ πρόβατα ἄλλα τὲ πολλὰ ὅπόσα ἐπὶ τιροσλή- 

304 wet τοῦ εὐδαίμονος ὠφελεῖ τοῖς ἔχουσιν. Πιϑριδάτης δέ, ἐτύγχανε 95 
γὰρ τῇδε ὦν, ἐπειδὴ ἀχούει τῶν χωμῶν τὴν ἅλωσιν ἐν δεινῷ φέ- 

AMWELat Exc Peiresc. 

1 xot! αὐτῶν M. x«9^ αὑτὸν Cocceji ἑώρα] ἑωρακότα MWExc 
2 γοῦν om. M 8 "ἐχείνων W 4 ἀναχειμένην, ἣν ex ow corr. M τὸν 
ex τό corr. μετ᾽ αὐτῶν] μετὰ ὑγιῶν Gutschmid ὅ οὐδ᾽] Bekker οὐτ᾽ 
Α οὔτε MWExc 6 ἀτημώσει Exc 9seov] τοῦ ϑεοῦ MWExc 7 *xal 
αὐτὸσ MWExc S ov μὴν ἀπείχετό yt] ov μὴν ἀλλὰ καὶ ἠνείχετο γε (γε 
om. E) MWEE:xc et i. marg. Δ uerum tamen — tolerabat Lat 9 ante * »- 

κώμενος 6 litt. eras. M χρείττονοσ MW χρίττονοσ Exc 10 νικωμένῳ 
Bekker πλείουσ τὲ ἡμέρασ συνανεστρέφοντο E /— Ἔτε] ye MWExc 12 τὸν 
om. M ᾿Ανιλαῖον] τὸν ἀσιναῖον AE 18 ἀποπεμψόμενον ΔΈΧχο ἀποπεμ- 
πόμενον E 14 δὲ om. E 15 αἰσϑομένη ΒΞ *rov ϑροῦ] ϑροῦ coni. 
χατέσχοντοσ ἃ 16 μηχέτι πάϑοι E Exc χαί τι ex zal corr. A * 1] 

τοι W 11 μεϑίστατο)] μεϑιστᾷ MWE Exe μεϑιστᾷ τε Gutschmid 18 περὲ 
αὐτὴ E 19 Ἐγενομένω MWExc 24 δὲ] Dindorf τε codd. 26 Ἐἐπειδὴ] 
ἐπεὶ MW 
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ρων, ὅπτότε μὴ τιροάρξαντος ἀδιχεῖν ᾿Ἵνιλαῖος ἄρξαιτο xal ztagóv- 
rog τοῦ ἀξιώματος ὑτιεριδών, izéag συναγαγὼν τιλείστους ὕσους 
ἐδίνατο xci τῶν τιλείστων τοὺς ἐν ἡλικίᾳ τταρῆν ὡς τπιροσμίξων 
τοῖς σπιερὶ τὸν ᾿Ανιλαῖον wai ἔν τινε χώμῃ τῶν αὐτοῦ σχὼν ἡσύχαζεν, 

5 ὡς τῇ ἐπιούσῃ μαχησόμενος διὰ τὸ εἶναι σαββάτων ἡμέραν τοῖς 
Ἰουδαίοις ἐν ἀργίᾳ διαγομένην. ᾿Αἰνιλαῖος δὲ ταῦτα πιυϑόμενος zagà 355 
ἀνδρὸς Σύρου ἀλλοφύλου ἐξ ἑτέρας χώμης τά τε ἄλλα φράζοντος 
ἀχριβῶς xal τὸ χωρίον, ἔνϑα Ἡιϑριδάτης ἤμελλεν δαίνυσθαι, δει- 

χενοτεοιησάμενος xc ὥραν ἤλαυνε νυχτὸς ἀμαϑέσι τῶν ποιουμένων 
0 χρήζων τοῖς Παρϑὺυ aíotg ἐπιεεσεῖν. χαὶ περὶ τετάρτην φυλαχὴν 900 

ἐπειτεεσὼν τοὺς μὲν ἔτι ϑμσμϑίονε ἀναιρεῖ τοὺς δὲ εἰς φυ) "v 
τρέπει, "᾿ηιϑριδάτην δὲ ζωγρίᾳ λαβὼν ἠγεν ὡς αὐτὸν imi ὄνον 

γυμνὸν ἀναϑέμενος, ἥπερ ἀτιμιῶν μεγίστη νομίζεται τταρὰ Παρ- 

ϑυαίοις. χαταγαγὼν δὲ εἰς τὴν ὕλην μετὰ τοιοῦδε ὁρίσματος, [καὶ] 357 
χελευόντων τῶν φίλων ἀναιρεῖν τὸν Πιϑριδάτην ἀνεδίδασχεν av- 
τοὺς σπεύδων αὐτὸς ἐναντία" μὴ γὰρ χαλῶς ἔχειν ἀναιρεῖν ἄνδρα 
γένους τὲ ὄντα τοῦ στιρώτου παρὰ Παρϑυαίοις χαὶ ἐπειγαμίᾳ τῇ 
χυρὸς τὸν βασιλέα μειξόνως τιμώμενον" viv μὲν yàg ἀνεχτὰ εἶναι 358 
τὰ megayuéya" xal γὰρ εἰ περιύβρισται ἸηΠιϑριδάτης, ἀλλ᾽ οὖν 

σωτηρίᾳ τῆς ψυχῆς εὐ εργετούμενον χάριτος μνήσεσϑαι τοῖς τὰ τοιάδε 
παρασχοῦσιν, παϑόντος δέ τι ἀνήκεστον οὐχ ἀτρεμήσειν βασιλέα 909 
μὴ οὐ μεγάλην σφαγὴν Ἰουδαίων τῶν ἐν Βαβυλῶνι ποιησάμενον, 

ὧν φείδεσθαι χαλῶς ἔχειν διά τὲ τὴν συγγένειαν καὶ διὰ τὸ μὴ 
ἀναστροφὴν εἶναι ἂν αὐτοῖς πταίσματός τινος γενομένου τὸ xac 
ἐχείνους ἀκμῆς πληϑύι χρώμενον. xoi ó μὲν ταῦτα διανοηϑεὶς καὶ 360 
φράσας ἕν τῷ συλλόγῳ πιϑανὸς ἦν ἀφίεταί τὲ Πιϑριδάτης, ἐλ- 
ϑόντα δὲ αὐτὸν ὠνείδιζεν ἡ γυνή, εἰ μὴ προμηϑήσεται βασιλέως 

AMWELat 
1 ἤρξατο E 2 ἱππέας) ἱππέασ τὲ M πλείστους] πλείουσ τοὺσ M 

3 πλείστων] δπλιτῶν coni. *zoóc|ul&ov, tex C corr. A 4 σχὼν] κατασχὼν 
MW ὃ μαχεσόμενοσ M μαχούμενοσ E σαββάτων] coni. σάββατον codd. E 
6 παρ᾿ W 8 ἔμελλε Μ 10 φυλαχὴν τετάρτην tr. MWE 12 τρέπεται E 
ζωγρεία, εἰ ex ( corr. A ὄνου coni. 14 *zig τὴν ὕλην] ad locum proprium 
Lat ἐσ E τοιοῦδε] τοῦ τοιούτου M. τοιούτου ὁ δὃδρίσματος] ὑβρίσμα- 
tog Gutschmid χαὲ suspectum om. E 16 αὐτὸς] δ᾽ αὐτὸσ Α Ἐξχειν 
om. W 11" τε] ye MW πάρϑοισ E 19 *z περιύβρισται εἴπερ ὕβρισται 
MW 20 χάριτος μνήσεσϑαι coni χάριτοσ μνήσασϑαι codd. μεμνήσεται χάρι- 

tog E τὰ om. E 21 "παϑόντος] πάϑοσ MW 22 *ov] ovv  ποιησό- 

μενον E 24 ἀποστροφὴν Ernesti τὸ] τὲ MW τῇ Lowthius 26 τε om. 
M Ἐἐξελθόντα MW reuertenti Lat 121 *e om.  πσρομηϑήσεταϊ προ- 
ϑυμήσεται MWE festinaret Lat 
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ve γαμβρὸς ὧν xal ταύτῃ τιμωρῶν τιμωρηϑήσεσϑαι τοὺς ὑβρίσαν- 
τας εἰς αὐτὸν περιορώμενος, ἀγαττῶν δὲ τὴν σωτηρίαν μετὰ αἴχμα- 
λωσίαν ὑ:τὸ Ἰουδαίων ἀνδρῶν γενομένην" xai νῦν ἐπανάδραμε τὴν 
ἀρετήν, ἢ ϑεοὺς ἐπόμνυμι τοὺς βασιλείους ἡ μὴν παραλυϑήσεσϑαι 
τῆς πρὸς σὲ ἐπὶ γάμῳ κοινωνίας.“ ὃ δὲ αὖ τοῦτο μὲν τῶν ὄνει- 
δῶν τὴν xa9 ἡμέραν ἀχϑηδόνα μὴ φέρων, τοῦτο δὲ τῆς γυναιχὸς 
τὴν μεγαλοφροσύνην δεδιώς, μὴ τταραλύοιτο αὐτοῦ τῶν γάμων, ἄχων 
μὲν xol μὴ βουλόμενος συνάγει δ᾽ οὖν στρατὸν ὅσον ἐδύνατο πελεῖ- 
στον χαὶ ἤλαυνεν οὐχ ἀνασχετὸν ὑπολαμβάνων ἔτι χαὶ αὐτὸς τὴν 
σωτηρίαν, εἰ Παρϑυαῖος ὧν ὑπὸ Ἰουδαίου περιωθϑοῖτο avrutoAe- 
μοῦντος. 

7. ᾿Ανιλαῖος δὲ ὡς μανϑάνει προσελαύνοντα δυνάμει :τολλῇ 
τὸν ΠΠιϑριδάτην ἄδοξον ἡγησάμενος τὸ μένειν ἐν τοῖς ἕλεσιν, ἀλλὰ 
μὴ φϑάσας ὑπαντιάζειν τοὺς πολεμίους, εὐτυχίᾳ ve τῇ πρότερον 
ἐλπίζων ὅμοια πράξειν καὶ τήν τε ἀρετὴν τοῖς τολμῶσι καὶ εἴω- 
ϑόσιν ϑαρρεῖν τταρατυγχάνειν, ἐξῆγε τὴν δύναμιν. “τολλοί τε τερὸς 
τῷ οἰχείῳ στρατῷ προσεγεγόνεσαν αὐτῷ xa^ ἁρπαγὴν τῶν ἀλλο- 
τρίων τραττησόμενοι xal ὄψει τιᾶν τιροεχτελήξοντες τοὺς :τολεμίους. 

προϊοῦσι δὲ αὐτοῖς εἰς σταδίους ἐνενήχοντα χαὶ διὰ τῆς ἀνύδρου 

τῆς πορείας γενομένης xal μεσημβρίας τά ve ἄλλα περιῆν τότε 
τὸ δίψος xci Πιϑριδάτης ἐπιφανεὶς προσέβαλε τεταλαιττωρημένοις 
ἀπορίᾳ τοῦ πιεῖν καὶ Ót αὐτὸ χαὶ τὴν ὥραν φέρειν τὰ ὅτελα μὴ 
δυναμένοις. τροπή ve οὖν γίνεται τῶν περὶ τὸν ᾿ΑἸνιλαῖον αἰσχρὰ 
διὰ τὸ ἀπτηηγορευχότας ἀχραιφνέσι ττροσφέρεσϑαι xal φόνος πολὺς 
χπολλαί τε μυριάδες ἔπεσον ἀνδρῶν, ᾿ΑἸνιλαῖος δὲ χαὶ ὅσον ττιερὶ 

AMWE Lat 
1 τε om. M τιμωρηϑήσεσϑαι, c (in cs) suppl. Α τιμωρήσεσϑαι MW 

τιμωρήσασϑαι E — 2 αἰχμαλωσίασ MW 3 Ἰουδαίων ἀνδρῶν] i. marg. ἴου- 
δαίου ἀνδρόσ Α iudaei hominis Lat 8 Ἐδ᾽ ovr] γοῦν MW ἠδύνατο 
MWE 9 ἐλαύνει MW ἀνασχετὴν M 10 lovóciov MW iudeis Lat 
ἀντιπολεμούντων M (sic) 15 πράξει») πράξειν vovo πολεμίουσ MW χκαὶ 
τήν — 16 παρατυγχάνει»] audentibus uirtutis etiam robur adcrescere Lat 
χαὶ τήν τε — εἰ] ὠϑόσιν, litt. χαὶ τήν — εἰ i.ras.m.2 A xal τήν τε τόλμησιν 
χαὶ εἰωϑόσι MW 10 *2Egye] ἑξῆσ MW 18 xal ὄψει --- πολεμίους] et ipsa 
prima facie terrorem hostibus inlaturos Lat πᾶν] πάλιν MW προσ ἐχπλή- 
ξαντεσ αὶ 19 Ἐπροσιοῦσι AW δ᾽ E ἐννενήκοντα E et ex corr. W 
20 χαὶ μεσημβρίας — 21 δίψος) sed medio die ardore solis ingenti sitis iudeos 
occupat Lat μεσημβρίας! μεσημβρίασ οὔσησ E τά τε ἄλλα om. MWE 
περιῆν τότε] τότε περιῆν τε MW περιῆν τὸ E 21 Ἐπροσέβαλλε W 
22 Ἐπιεῖν ex ποιεῖν corr. W δι᾿ αὐτὸ] διὰ τὸ M 23 Ἐάνίλαιον Α' 
24 πολλαί τε] ἦν πολλαί τε l ras. m. 2 A 
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αὐτὸν ἦν συνεστηχὸς ἐπὶ τῆς ὕλης ἐπιανεχώρουν φυγῇ μεγάλην νί- 
χης τῆς ἐπ᾿ αὐτοῖς χαρὰν ἨΙιϑριδάτῃ τιαρεσχηχότες. ᾿Ανιλαίῳ δὲ 
σεροσήει τιλῆϑος ἄπορον ἀνδρῶν :τονηρῶν ἐν ὀλίγῳ τὴν σωτηρίαν 
"ποιουμένων ῥᾳστώνης χάριτι τῆς εἰς τὸ παρόν, ὥστε ἀντανίσωμα 
τὴν τούτων πρόσοδον γενέσϑαι τιλῆϑος τῶν ἀπολωλότων" οὐ μὴν 
ὅμοιοί γε ἦσαν τοῖς τιετιτωχόσι διὰ τὸ ἀμελέτητον. οὐ μὴν ἀλλὰ 
χαὶ ταύταις ἐπιφοιτᾷ ταῖς κώμαις τῶν Βαβυλωνίων ἀνάστατά τε 

ἣν πάντα ταῦτα ὑπὸ τῆς ᾿Ανιλαίου ὕβρεως. χαὶ οἱ Βαβυλώνιοι 

χαὶ οἱ ὄντες ἐν τῷ στολέμῳ μος σάρ νου ἐς τὰ Νέερδα χερὸς τοὺς 

ἐν αὐτῇ Ιουδαίους ᾿νιλαῖον ἐξαιτούμενοι, καὶ μὴ δεξομένοις τὸν 
λόγον τοῦτον, οὐδὲ γὰρ βουλομένοις ἔχδοτον “ταρασχεῖν δυνηϑῆναι, 
εἰρήνην προυχαλοῦντο" oi δὲ χαὐτοὶ χρήζειν ἔλεγον τῶν ἐπὶ τῆς 
εἰρήνης συμβάσεων χαὶ :τέμτεουσι μετὰ τῶν Βαβυλωνίων ἄνδρας, 
οἱ διαλέξοιντο τπιρὸς τὸν ᾿Ανιλαῖον. οἱ δὲ Βαβυλώνιοι χατοπιτίας 
αὐτοῖς γενομένης μαϑόντες τὸ χωρίον, ἐν ᾧ ἱδρυμένος ó ᾿Ανιλαῖος 
ἣν, ἐτειτεεσόντες χρύφα γυχτὸς μεϑύουσι χαὶ xa ὕσινον τετραμ- 
μένοις χτείνουσιν ἀδεῶς πιάντας ὕσους ἐγχατέλαβον χαὶ ᾿Ανιλαῖον 

αὐτόν. 
8. Βαβυλώνιοι δὲ ἀτεαλλαγέντες τῆς ᾿ΑἸνιλαίου βαρύτητος, ἐπτι- 

στόμισμα γὰρ ἦν αὐτῶν μίσει τῷ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, ἀεὶ γὰρ ὡς 

AMWELat 
1 ἐπὶ τῆς ὕλης] ὑπὸ τὴν ὕλην E μεγάλην --- 2 παρεσχηκχότεςϊ mitri- 

dates uero magnam uictoriam sumens es gaudio coepit ezxultare Lat 

μεγάλην] Gutschmid μεγάλη codd. 2 Μιϑριδάτῃ παρεσχηκχότες] ed. pr. μι- 
ϑριδάτου παρεσχηχότοσ codd. δὲ] δὲ αὖϑισ E ὃ πλῆϑος --- πονηρῶν) 
infinita multitudo hominum pessimorum Lat πλῆϑοσ ἀνδρῶν πονηρῶν δι᾽ ἀπο- 
ol«v E ἄπορον] ἀπειρον Hudson ἄπηρον ed. pr. 4 Ἐαντανίσωμα] ἀντανίσῳ 

M ἀντανίσ W ὅ πλήϑουσ ex corr. AE et ut uid. Lat ^ 6 γε] Dindorf τε 
codd. 7 ταύταις] τούτοις Lowthius cum hac multitudine Lat 8 ταῦτα 

om. E fort. recte οἱ om. MWE Ἐχαὶ ot — 9 πολέμφγ quamvis ad bel- 
lum parati Lat 9 xal ot ὄντες] χαμόντες Gutschmid εἰσ MWE 

τὰ] τὴν E νέαρδα ἃ νεερδὰ MW νεερδὰν E neerdam (in aerdam cod. A) 
Lat 10 χαὶ μὴ — 12 προυχαλοῦντο] illi uero nequaquam sermonem illo- 
rum accipientes nec contraditione anilaei pacem facere uolentes prouocabant 
eos ad. proelium Lat δεξαμένοισ E 11 τοῦτον τὸν λόγον tr. MWE 

δυνηϑῆναι] δύναμισ ἦν E 12 *gonvgv] τὴν εἰρήνην MW προσεχα- 
λοῦντο MW προεχαλοῦντο E Ἐχαυτοὶ χαίτοι MW 13 Ἐχαὲ om. W 

14 διαλέξοιντο] διελέγοντο MWE χατοπτείασ (s(i.ras. A) AE 15 ó 

om. MWE 16 "ἦν ἀνιλαῖοσ tr. M τετραμμένοις] τραπομένοισ M τρεπο- 

μένοισ W 18 αὐτόν. Βαβυλώνιοι δὲ] αὐτὸν ἀπέχτειναν (κατέλαβον E) οἱ 

βαβυλώνιοι. οἱ δὲ MWE ipsum — obtruncant. atque hoc modo babylonii Lat 
20 rovc om. MWE 
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ἐπὶ πτολὺ διάφοροι καϑεστήχεσαν αἰτίᾳ τῆς ἐναντιώσεως τῶν νό- 
μων χαὶ ὁποτέροις σεαραγένοιτο ϑαρρεῖν πρότεροι ἀλλήλων ἵτετοντο 
eL μὴ x«i τότε OUY ἀττολωλότων τῶν περὶ τὸν ᾿Ανιλαῖον ἐπετέϑεντο 
τοῖς Ιουδαίοις οἱ Βαβυλώνιοι. οἱ δ᾽ ἐν δεινῷ τιϑέμενοι τὴν ὕβριν 
τὴν ἐκ τῶν Βαβυλωνίων καὶ μήτε ἀντιτάξασϑαι μάχῃ δυνάμενοι 
μήτε ἀνεχτὸν ἡγούμενοι τὴν συνοιχίαν ᾧχοντο εἰς Σελεύκειαν τῶν 
ἐκείνῃ πτόλιν ἀξιολογωτάτην Σελεύχου χτίσαντος αὐτὴν τοῦ Νιχά- 
τορος. οἰχοῦσιν δ᾽ αὐτὴν :τολλοὶ μὲν Π]αχεδόνων, τελεῖστοι δὲ Ἐλ- 
ληνες, ἔστιν δὲ καὶ Σύρων οὐχ ὀλίγον τὸ ἐμττολιτευόμενον. εἰς μὲν 
δὴ ταύτην χαταφεύγουσιν οἱ Ἰουδαῖοι χαὶ imi μὲν πέντε ἔτη ἀπα- 
ϑεῖς χαχῶν ἦσαν, τῷ δὲ ἕχτῳ ἔτει μετὰ τὸ πιρῶτον φϑορὰ ἐν Βα- 
βυλώνι radi αὐτῶν xal χαιναὶ χτίσεις &x τῆς πόλεως xoi δι᾿ 

αὐτὴν ἄφιξις εἰς τὴν Σελεύχειαν ἐχδέχεται μείζων αὐτοὺς συμφορὰ 
δε αἰτίαν, ἣν ἀφηγήσομαι. 

9. Σελευχέων τοῖς Ἕλλησι πρὸς τοὺς Σύρους ὡς ἐπὶ σπτολὺ ἐν 
στάσει καὶ διχονοίᾳ ἐστὶν ὁ βίος xal χρατοῦσιν οἱ Ἕλληνες. τότε 
οὖν συνοιχούντων αὐτοῖς Ιουδαίων γενομένων ἐστασίαζον, χαὶ οἱ 

Σύροι καϑυττέρτεροι σαν ὁμολογίᾳ τῇ Ιουδαίων πρὸς αὐτοὺς quAo- 
χινδύνων τὲ ἀνδρῶν xal :τολεμεῖν τοροϑύμως ἐντεταγμένων. χαὶ oi 
Ἕλλην ϑούμενοι τῇ στάσει καὶ μίαν ὁρῶ ὑτοῖς ἀφορ- "veg 7“ξριωσουμέξνοι τῇ στασξι χαὶ μίαν ορωγτὲς CUTOLG «qoo 

μὴν τοῦ ἀνασώσασϑαι τὸ τερότερον ἀξίωμα, εἰ δυνηϑεῖεν παῦσαι 
ταὐτὸν λέγοντας Ἰουδαίους χαὶ Σύρους, διελέγοντο ἕχαστοι πρὸς 

τῶν Σύρων τοὺς αὐτοῖς συνήϑεις «00 τοῦ γεγονότας εἰρήνην τὲ καὶ 
φιλίαν v ὑτεισχνούμενοι. οἱ δὲ ἐπεείϑοντο ἄσμενοι. ἐγένοντο οὖν ἀφ᾽ 

ἑχατέρων λόγοι xci τῶν πρώτων τιαρ᾽ ἑχατέροις ἀνδρῶν πρασσόν- 

AMWE Lat 
1 αἰτίᾳ — 4 Βαβυλώνιοι] causa uero huius rei fuit lez eorum paterna, quam 

ille oppugnabat, et propter hoc sibi semper inuicem aemulabantur, unde cum eo- 
rum quisquam oportunitatem inuenerat ab iniuriis non parcebant. tunc itaque hoc 
modo anilaeo pereunte coeperunt babylonii iudeis instare Lat — 2 zegayévowro A 

πρότερον W — 3 εἰ μὴ] λύμης Gutschmid zc ποτε ovv ἀπολωλότων 1. marg. 
Α οὖν ἀπολωλότων] συναπολωλότων αὶ 4 δὲ ΜΝΕ 1 Νικάτοροςϊ Dindorf 
γιχάνοροσ codd. ELat 8. *ó MW ἘΜαχεδόνες coni. 9. *o4lyov MW 
10 uz»] ALat, om. MWE 11 *uez& τὸ] μεϑ᾽ ὃ Bekker — * Bagvaov babylonia 
Lat 12 καὶ καιναὶ --- 13 Σελεύχειαν) et ruina et ob hoc plurimi seleuciam magis 
magisque confugiunt Lat χεναὶ A ztloti] χτήσεισ ex corr. À ai χτήσεισ 
Gutschmid μετοιχήσεις Hudson [18 ἀφηξισ μείζων] δὲ μείζων AE τῇδε 
μείζων Gutschmid 11 Ἐσυνοιχούντων) συνοίκων Coccejà γενομένων om. E 

20 ἘΈλληνες] iudei Lat 21 *g] — 22 Σύρους] nisi syros a iudeis separa- 
rent Lat ' 22 ταὐτὸν λέγοντας] ed. pr. τὸν λέγοντα codd. ὁμονοοῦντασ E 
23 Ἐτοὺσ ex τοῖσ cOrr. À αὐτοῖς] αὐτῶν (ovi.ras. ὦ ex oi corr. A) codd. 
E 25 ἑχατέροις] ἑτέροισ MW 

Q' 
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τῶν ἐπιδιαλλαγὰς τάχιστα ἡ σύμβασις ἐγένε ἔτο, ὁμονοήσαντές τε 
μέγα τεχμήριον ἐχάτεροι εὐνοίας ἱπαρ᾽ ] ἀλλήλοις ἡ ξίουν παρασχδῖν 

τὸ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους ἔχϑος, ἐγιιπιεσόντες τε αἰφνίδιον αὐτοῖς 
χτείνουσι μυριάδας buio τιέντε ἀνδρῶν, ἀτιώλοντό τὲ τιάντες τιλὴν 
εἴ τινὲς ἐλέῳ φίλων ἢ γειτόνων ἐπιχωρηϑὲν αὐτοῖς ἔφυγον. τού- 
τοις δὲ ἦν εἰς Κτησιφῶντα ἀποχώρησις πόλιν Ἑλληνίδα καὶ τῆς 

Σελευχείας τελησίον χειμένην, ἔνϑα χειμάξει τε 0 βασιλεὺς κατὰ τιᾶν 

ἔτος χαὶ τλείστη τῆς ἀποσκευῆς αὐτοῦ τῇδε ἀποχειμένη τυγχάνει. 
ἀσύνετα δὲ ἣν αὐτοῖς τὴν ἵδρυσιν ττεἸτοιημένοις τιμῇ τῆς βασιλείας 
Σελευχέων πεφροντιχότων. ἐφοβήϑη δὲ χαὶ πᾶν τὸ τῇδε Ἰου- 
δαίων ἔϑνος τούς τε Βαβυλωνίους xal τοὺς Σελευχεῖς, ἐπειδὴ χαὶ 

ὅπιόσον ἣν Σύρων ἐμπτολιτεῦον τοῖς τόποις ταὐτὸν ἔλεγον τοῖς Σε- 
λευχεῦσιν Exi zoÀéuq τῷ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους. xal συνελέγησαν 
ὥστε πολὺ εἴς τε τὰ Νέερδα xai τὴν Νίσιβιν ὀχυρότητι τῶν σιό- 
λεων χτώμενοι τὴν ἀσφάλειαν, xal ἄλλως πληϑὺς ἄτετασα μαχίμων 
ἀνδρῶν χατοιχεῖται. χαὶ τὰ μὲν χατὰ Ἰουδαίους τοὺς ἐν τῇ Βα- 
βυλωνίᾳ κατῳχημένους τοιαῦτα ἦν. 

AMWELat 
1 ἐπὶ διαλλαγὰσ MW Ἐσυμβίβασισ M. 2 Ἐξυνοίας] ἐνόουν MW 

παρ᾽ om. E fort.recte — *gA44ovo MW . *z&iovv om. MW δ rovc om. 
MWE Ἔχε om. MW 4*v«c om. M 6 Ἐδὲ] τε MW — Ἐἀποχωρήσειν 
MW Ἐτὴ σελευχεία MW 8 καὶ ἡ πλείστη E —— 9 .ἀσύνετα — 11 Σελευ- 
χεῖς] nulla tamen eis iam spes utuendi fuerat derelicta; nam etiam ibi omnis 

gens iudeorum terrore premebatur ; nam tam babylonios quam seleucios formi- 

dolosos habebant Lat ἀσύνϑετα Hudson τιμῆς τοῦ βασιλέως Hudson 
10 πεφροντιχότων] μὴ πεφροντικότων Hudson τῇδε! τῶν E 11 Z9voc] 
γένοσ MWE 12 ἐμπολιτεύων W Σελευχεῦσιν)] Dindorf σελευχέσιν codd. 

13 τοὺς om. MW καὶ — 16 χατοιχεῖται] ob haec ergo discedunt etiam 

inde in neerdam et in misibin (nessibin cod. A), ubi se propter munimentum 
illarum ciuitatium tutos esse posse censebant. super haec etiam habitantur illae 
ciuitates ab hominibus bellicosis Lat 14 ὥστε] ὡσ τὸ E τὰ om. E 
Νέερδα] νέβρα MW νεερδὰν E — "τὴ»] τήν γε MW 16 τῇ om. E 

Subscriptiones: zj A φλαυΐου ἐωσήπου ἰουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ ιη΄ M. τέ- 
λοσ ἰωσήπου τῆσ ἰουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ τοῦ uj" λόγου W 

Iosephus IV. 14 

379 
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XIX. 

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ ιϑ' τῶν ᾿Ιωσήπου ἱστοριῶν 
τῆς Ιουδαϊχῆς ἀρχαιολογίας. 

ὡς I άιος Καῖσαρ ἐπιβουλευϑεὶς ὑπὸ Κασσίου Χαιρέου ἀνῃρέϑη 
καὶ ὡς Κλαύδιος ὃ ϑεῖος αὐτοῦ βιασϑεὶς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν τὴν 
ἀρχὴν παρέλαβεν. 

στάσις τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου πρὸς αὐτὸν χαὶ τὰ σὺν αὐτῷ 
στρατεύματα. 

| πρεσβεία τοῦ βασιλέως Ἀγρίππα πρὸς τὴν βουλήν, καὶ ὡς συν- 
ϑέμενοι οἱ στρατιῶται οἱ μετὰ τῆς βουλῆς ἀπεχώρησαν πρὸς Κλαύδιον 
χαὶ κύριον αὐτὸν κατέστησαν τῶν πραγμάτων, ἣ δὲ βουλὴ uovo-1 
ϑεῖσα «παρεκάλει Κλαύδιον αὐτῇ διαλλαγῆναι. 

ὡς Κλαύδιος Καῖσαρ ἀποδίδωσιν ᾿ἀγρίππᾳ τὴν πατρῴαν αὐτοῦ 
βασιλείαν ἅπασαν προσϑεὶς αὐτῷ xal τὴν Avoaríov τετραρχίαν. 

προγράμματα Κλ αὐδίου Καίσαρος ἐν ᾿Δλεξανδρείᾳ ὑπὲρ τῶν ἐχεῖ 
Ἰουδαίων xci ἐν πάσῃ αὐτοῦ ἀρχῇ. 

ἀπόπλους Ἀγρίππα τοῦ βασιλέως εἰς Ἰουδαίαν. 
ἐπιστολὴ Πουπλίου Πετρωνίου τοῦ Συρίας ἡγεμόνος πρὸς 4ω- 

oírac aio Ιουδαίων. 
ὡς βασιλεὺς ᾿ἀγρίππας τὰ Ἱεροσολύμων τείχη πολυτελῶς xata- 

σχευάζων ἀτελῆ τὴν σπουδὴν ἔσχεν μεταξὲ τελευτήσας. 
ὅσα ἔπραξεν ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἄχρι τῆς τελευτῆς αὐτοῦ καὶ ὃν 

τρόπον τὸν βίον κατέστρεψεν. 
περιέχει ἣ βίβλος χρόνον ἐτῶν γ᾽ μηνῶν ς΄. 

AMWLat 
1 τῆ ἐννεακαιδεχάτη MW ὃ. capitum numeros (α΄.-- ε΄ W J—V III Lat) 

add. WLat 4 χαὶ óc] oce M qualiterque Lat; capitulum indicant MWLat 
τῶν om. M 6 στάσις — 1 στρατεύματα antecedenti capiti adiungit Lat 
στάσις] τάσησ W 8 ot (ante μετὰ) om. MW 14 προγράμματα — 15 ἀρχῇ 
priori capiti adiungit Lat ἐχεῖ om. M 15 xal s. M super iudaeis in.— 
60 constitutis post ἀρχῇ add. Lat 11 ἡ ἐπιστολὴ A [19 βασιλεὺς] βασιλεύ- 
σασΜ.Ἥ πολυτελῆ MW 80 εἶχεΜ 21 ἔπραξεν ἐν] ἔπραξε M. ἔπραξεν 
W 23 περιέχει --- ς΄ om. Lat χρόνον om. ἡ βίβλος] ὃ παρὼν λόγοσ 
W ἐτῶν τριῶν μηνῶν ἕξ M 
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LL 1. [Γάιος δὲ ovx εἰς μόνους ᾿Ιουδαίους τοὺς ἐν Ἱεροσολύμοις 
xai τοὺς ὁπόσοι τῇδε οἰχοῦσιν ἐτειεδείχνυτο τῆς ὕβρεως τὴν μανίαν, 

ἀλλὰ διὰ sono ἐσομένην γῆς «cl ϑαλάσσης ἔστελλεν αὐτήν, 0:601 
Ῥωμαίοις ὑτεαχούει, μυρίων τὲ ἀνέτελησεν αὐτὴν xaxov ὑτιόσα μὴ 
ἱστόρητο τιρύτερον. μάλιστα δὲ ἡσϑάνετο τοῦ δεινοῦ τῶν πρασσο- 
μένων ἡ Ῥώμη xar οὐδὲν αὐτὴν τιμιωτέραν τῶν λοιτεῶν σεύλεων 
ἡγουμένου, ἀλλὰ τούς τε ἄλλους ἄγοντος χαὶ φέροντος χαὶ μάλιστα 

τὴν σύγχλητον xol ὁτιόσοι τούτων εὐττατρίδαι xal τερογόνων ἐτειφα- 
γείαις τιμώμενοι. μυρία τε εὑρίσχετο xal χατὰ τῶν ἱτιπτέων μὲν 
χαλουμένων, ἀξιώματι δὲ xal δυνάμει χρημάτων ὅμοια τοῖς συγκλη- 

τιχοῖς ὑτεὸ τῆς πόλεως ἀγομένων διὰ τὸ ἐκ τούτων εἰς τὴν βουλὴν 

εἶναι χαταχλήσεις" ὧν ἀτίμωσις ἦν xci μεταγνάστασις χτεινομένων 
τε xal τὰ χρήματα συλωμένων διὰ τὸ xol τὰς σφαγὰς ὡς τὸ 70ÀU 
ἐγε ἀφαιρέσει τῶν χρημάτων αὐτοῖς συντυγχάνειν. ἐξεϑείαζέν ve 
ἑαυτὸν χαὶ τὰς τιμὰς οὐχέτ᾽ ἀνϑρωτιίνως ἠξίου γίνεσϑαι saga 
τῶν ὑπτηχόων αὐτῷ" εἴς τε τοῦ 4ióg φοιτῶν τὸ ἱερόν, ὃ Καπετώ- 
λιον μὲν καλοῦσιν τιμιώτατον δ᾽ ἄρα αὐτοῖς ἐστιν ἱερῶν, ἀδελφὸν 
ἐτόλμησε τιροσαγορεύειν τὸν Δία" χαὶ τάλλα ἔπρασσεν μανίας οὐδὲν 
ἀτιολελειμμένα, ἐτεεὶ xal ἀττὸ Φιχαιαρχείας τῆς πόλεως ἐν Kausca- 
νίᾳ χειμένης εἰς Π]ισηνοὺς ἑτέραν “πτόλιν ἐπειϑαλάσσιον, καὶ τὴν 
διάβασιν δεινὸν ἡγούμενος τριήρει πιερατοῦν, καὶ ἄλλως ἐπιβάλλειν 
ἡγούμενος αὐτῷ δεσπότῃ ὄντι τῆς ϑαλάσσης ταῦτα xal ὅποῖα καὶ 
παρὰ γῆς ἀπαιτεῖν, cz ἄχρων ἐπ᾿ ἄχρα σταδίους τριάχοντα μέ- 

AMWELat 
φλαυίου (φλαβίου W) ἰωσήπου (ἰωσή που A) ἐουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ λόγοσ 

19' praemittunt AWE, περιέχει δὲ ὃ λόγοσ χρόνον ἐτῶν γ΄ μηνῶν ἕξ add. E 
8 ἐσομένην om. E ἔγῆσ x«l ϑαλάσσησ ἐσομένην tr. M ἘἙδπόσοι ΜΝ 

9 Ἐχαὶ om. ἃ 12 *óv] o» W 13 *cvAovuévov MW Ἐδιὰ τὸ — 
14 συντυγχάνει») nam multas quoque caedes non ob aliud, nisi ut eorum auferret 
pecunias perpetrabat Lat *oàc] oo ἐπὶ, 2ni suppl. A 14 τε] δὲ MWE 
15 οὐχέτι MWE 16 Καπετώλιον] ed. pr. χαπιτώλιον (ι ante τ i. ras. A) 
AME χαπειτώλιον W  17*d9 MW ἱερῶν] τῶν ἱερῶν E omnium templorum 
Lat 18 *zal τάλλα — 19 ἀπολελειμμένα) sed etiam. alia quae gerebat non 
erant furoris aliena Lat 19 ἀπολελειμμένα] ex Lat ἀπολελειμμένοσ codd. 

E Δικαιαρχείας! Dindorf δικαιαρχίασ codd. E 20 Miwrvovc] Hudson 
μεσηνοὺσ codd. E zesena Lat x«i om. E 21 *zel ἄλλως — 212, 3 óóovc] 
subicere sibi etiam hoc elementum posse uelut domino maris existenti talia uole- 
bat etiam in fluctibus gerere, qualia solet terrae natura sustinere. uoluit ergo, 
ut a litore ad litus stadia ferme trecenta in medio mari et inira tam uastum 
sinum pontem construeret, super quem carrucis et diuersis uehiculis itinera ua- 

leret efficere Lat 22 *ósonoóu W Ἐγζαῦτα — 212, 1 ϑαλάσσης om. W 
ταὐτὰ E καὶ (post ταῦτα) om. ME 

14* 

Q 
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τρον τῆς ϑαλάσσης [ζεύξας] xol εἴσω τὸν χόλττον ἀπολαβὼν πιάντα 

ἤλαυνεν ἐπὶ τῇ γεφύρᾳ τὸ Goua* ϑεῷ γὰρ ὄντι τοιαύτας τιοιεῖσϑαι 
χαλῶς ἔχειν τὰς ὁδούς. τῶν τε ἱερῶν τῶν Ἑλληνιχῶν οὐδὲν ἔτι 

ἀσύλητον κατέλιττεν, ὁτεόσα γραφῆς ἢ γλυφῆς ἐχόμενα καὶ τὰς λοι- 
zt&àg χατασχευὰς ἀνδριάντων xal ἀναϑημάτων ἄγεσϑαι χελεύσας 

παρ᾽ αὐτόν" ov γὰρ ἐν ἑτέρῳ τὰ καλὰ κεῖσθαι χαλῶς ἔχειν ἢ ἐν 
τῷ καλλίστῳ, τυγχάνειν δὲ τοῦτο οὖσαν τὴν Ῥωμαίων τεόλιν. ἐχόσ- 
μει τὲ τοῖς ἐνθένδε ἀγομένοις τήν ve οἰχίαν καὶ τοὺς χήττους ὅτεό- 
σαι τὲ αὐτῷ χαταγωγαὶ διὰ γῆς τῆς τῶν Ἰταλῶν. ἐπεὶ χαὶ τὸν 
Ὀλύμστιον τιμώμενον “Πα oz τῶν “Ελλήνων xal οὕτως ὠνομασμένον 
Ὀλύμπιον Φειδίου τοῦ ᾿4“ϑηναίου τιεττοιηχότος ἐτόλμησε χελεῦσαι 

εἰς τὴν Ῥώμην μεταφέρειν. οὐ μὴν ἔπραξέν γε τῶν ἀρχιτεχτόνων 
φαμένων πρὸς Méujuov Ῥῆγλον, ὃς ἐπετέταχτο vy, χινήσει τοῦ “ιός, 
ἀπτολεῖσϑαι τοὔργον κινήσεως αὐτοῦ γενομένης. λέγεται δὲ ἸΠέμμιον 
διὰ ταῦτα καὶ σημείων μειζόνων γενομένων, ἢ ὡς ἂν τινα μὴ πιστὰ 
ἡγεῖσθαι, ὑπερβαλέσθαι τὴν ἀναίρεσιν. xci γράφει τάδε πρὸς τὸν 

, γ b 2 5 , y NM ce ES ) ς ΄ ^ 23 , 3 

Γάιον ἐπ — aztoAoyíe τοῦ ἐχλιτεεῖν αδιαχόνητον τὴν ἐπειστολήν, azc0- 

11 

12 

λέσϑαι τὲ ix τούτων αὐτῷ κινδύνου γενομένου σώζεται φϑάνοντος 
ἤδη Γαΐου τελευτῆσαι. 

2. Εἷς τοῦτο δὲ προύβη τὸ μανιχὸν αὐτῷ, ὥστε δὴ καὶ ϑυ- 
γατρὸς αὐτῷ γενομένης ἀναχομίσας ἐπὶ τὸ Καπετώλιον ἐπὶ τοῖς 
γόνασι χκατατίϑεται τοῦ ἀγάλματος, χοινὸν αὐτῷ τὲ xal τῷ iu 
γεγονέναι τὸ τέχνον xai δύο χειροτονεῖν αὐτῆς “τατέρας, ὅδιτότερον 
μείζονα φάμενος ἐν μέσῳ τὲ χαταλιμπάνειν. xol τάδε ἠνείχοντο 
zto&Ggovra αὐτὸν oi ἄνϑρωτπτοι. ἐπεχείρησε δὲ xal τοῖς οἰχέταις 

AMWELat 

1 ζεύξας] E, om. codd. 4 Ἐχατέλειπεν W 6 παρ᾽ αὐτῶ E παρ᾽ 
«vtov Cocceji 1 Ἐτὴν) τῶ A ἔἘπόλιν, wv i. ras. A. Ἐἐχόσμει, μει 1. ra8. 
A S8 Ἐἐνϑένδεν M 9 διὰ τὴσ τῶν ἐταλῶν γῆσ tr. E Ἐτῶν) - τῶν Α, 
om. MW Ἐτὸν Ὀλύμπιον — 11 Ὀλύμπιον] iouem olympium , qui mazime 
apud gentiles uenerabilis habetur Lat 10 ἘὈλύμπιον] Ὀλυμπιάσι Hudson 

11 ᾿Αϑηναίου] ELat ἀϑηναίων codd. — 13 'PzyAov] ῥήγλον, ἡ in ἐ corr. A 
ῥηγοῦλον MW ῥίγλον E — 14 τὸ ἔργον AE *yeyevguévgo MW δὲ τὸν 
μέμμιον MWE 15 Ἐγεγενημένων MW μὴ om. E 11 "ἐπιστολήν, 1. 
marg. yo ἐντολήν A 18 Ἐσώιζεται ἃ φϑάντοσ MW φϑάσαντοσ E 
20 *ói] δὴ A *ro μαντιχὸν MW δὴ om. E 21 χαπιτώλιον (ι post π 
i ras.A) AE 22 ἀνατίϑεται ἢ 23 τέχνον] τέχνον φάσχων AE —— litt. τὸ 
τέχνον φάσχων χαὶ ἱ. ras τι. 2A Ἐδπότερον — 24 χαταλιμπάνειν om. Lat 

ὁπότερα codd. E, i. marg. yo ὁπότερον αὶ 24 ce] δὲ MW, om. E 
25 πράσσοντοσ αὐτοῦ E 5" ἐπεχείρησε) i. marg. yp ἐπέτρεψε A molitus est - 
(seruos) - excitare Lat ἐπεχώρησε coni. 
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χατηγορίας “τοιεῖσϑαι τῶν δεσιτοτῶν ἐφ᾽ οἵστισιν ἐϑελήσειαν ἐγχλή- 
ν ^ " , 3 € , "ἢ ^ ^ ^ , , 

μασιν" δεινὰ γὰρ tavta ἣν, οὐτοσα μέλλοι λέγεσϑαι, διὰ τὸ χαριτι 
4 , - , ^ $45 , Lf . * 

τε χαὶ ὑτιαγορεύσει τῇ ἐχείνου và τεολλὰ γίνεσϑαι, ὥστε ἤδη xal 
Κλαυδίου ἐτόλμα ποιήσασϑαι Πολυδεύχης ὁ δοῦλος χατηγορίαν, 

᾿" " ) ' , - - ^, , 
xai Γάιος ἠνείχετο χατὰ sarguov τοῦ αὐτοῦ δίχης ϑανάτου λεγο- 

MEE ΄ nic xb - 4 - X ) 
μένης ἐγ ἀχροάσει συνελϑεῖν ἐλγείδι τοῦ ππαραλαβεῖν δύναμιν ἀνε- 

E δ. ) ' , ἢ - ΄ T Me 
λεῖν αὐτόν. οὐ μὴν ἐξεγένετό ye αὐτῷ. ἀνατιετεληρωχότι δὲ αὐτῷ 

- ^ - - ^ , * ^ ^ 

συχοφαντιῶν χαὶ χαχῶν πᾶσαν τὴν οἰχουμένην, ἧς ἐπῆρχεν, xai 
πολλὴν τὴν δουλοχρατίαν ἐτιῃρμένου τοῖς δεσττόταις ἐπιβουλαὶ τὰ 

, , Vs , T , 3 ^ 

z0ÀÀà ἤδη συνίσταντο, τῶν μὲν iw ἀμύνῃ ὧν :τιάϑοιεν ὀργὴν 
χιοιουμένων, τῶν δὲ σπιρὶν ἐμπεσόντες χαχῶν τυχεῖν μεγάλων τιϑε- 

, ' , ' » ν : 
μένων τὸ μεταχειρίσασϑαι τὸν ἄνϑρωτιον. ὅϑεν, ἐπειδὴ τοῖς τὲ 

, , - ) nun , , 2€ , 

ἁτιάντων νόμοις xol τῷ ἀσφαλεῖ μεγάλην συνήνεγχεν εὐδαιμονίας 
^ , » - , - , ES 35, 

δοιτὴν ὃ ϑάνατος αὐτοῦ ἔϑνει vc τῷ ἡμετέρῳ οὐδὲ εἰς λέγον ἐξε- 
, ^ ) , , ) - - 

γεγόνει μὴ οὐχ ἀπολωλέναι μὴ ταχείας αὐτῷ τελευτῆς σπεαραγενο- 
, , ka Je i 2 , ^ , P "b. LM 

μένης, βούλομαι [δὲ] δὲ ἀχριβείας τὸν πιάντα τιερὶ αὐτοῦ λόγον 
διελϑεῖν, ἄλλως τὲ ἐπειδὴ καὶ στολλὴν ἔχει τείστιν τοῦ ϑεοῦ τῆς 

δυνάμεως xol τιαραμυϑίαν τοῖς ἐν τύχαις χειμένοις καὶ σωφρονισμὸν 
- , ' 2 , 35 ^ , - 

τοῖς οἰομένοις ἀίδιον τὴν εὐτυχίαν, ἀλλὰ μὴ ἐπιμεταφέρειν χαχῶς 
- 2 -" Ἁ , 

ἀρετῆς αὑτῇ μὴ ταραγενομένης. ᾿ 
ς ^ ze € , - , 

3. Ὁδοὺς μὲν δὴ τρεῖς ὃ ϑάνατος αὑτοῦ σταρεσχευάζετο xal 
, , 2 M ' c , X , , 

τούτων ἑχάστης ἄνδρες ἀγαϑοὶ τὴν ἡγεμονίαν εἶχον. ΑΪμίλιός τε 
' g- 2 , - * id ee, / n πε ἢ » 2 

γὰρ Ῥῆγλος ἐκ Κορδύβης τῆς ἐν Ιβηρίᾳ γένος συνεῖχέν τινας ἢ Ót 
E] » 2 2 - , E » , €: ' 2 

ἐχείνων ἢ δὲ αὐτοῦ τιρόϑυμος ὧν ἄρασϑαι Τάιον. ἑτέρα δὲ av- 
T - c , , ᾿ ς ' o 

τοῖς συνεχροτεῖτο, ἧς Χαιρέας Κασσιος χιλίαρχος ἡγεμὼν ἣν. ΄ι- 
2 2 ᾿ x - ^ b 

γουχιανὸς δὲ άννιος ovx ολίγη μοῖρα τῶν ixi τὴν τυραννίδα πιαρε- 
, 5 2 E ἘΝ - , 4 

σχευασμένων ἣν. αἰτία δ᾽ αὐτοῖς μίσους τοῦ πρὸς Γάιον συνελ- 

AMWE Lat 
1 ἐθελήσειεν MWE — 2 Ἐλέγεσϑαι] γενέσϑαι MW 7 ἀναπεπλη - - «ott 

A ἀναπεπληκότι MWE ἀναπεπληχότος ed.pr. Ἐαύτῳ] αὐτὸν in αὑτὸν corr. 
Α αὐτοῦ Hudson . 9 .δουλοχρατίαν, (i. ras. A δουλοκρατείαν MWE ἐπι- 

βουλαῖσ MWE 10 συνίσταντα E Ἐῤργῆ MW 11 Ἐτῶν ὃδὲ — 12 ἀν- 
ϑρωπονἹ ab aliis autem praeuenire homines cupientibus, cum sibi ab eis pro 
culpis suis aliquod supplicium imminere sentirent Lat 14 τε s. M 16 δὲ] 
om. Lat consentiente Hudsono recte, nisi à; mauis 11 x«l ἐπειδὴ tr. Cocceji 

19 ἐπιμεταφέρειν») ἐπιφέρειν W nl μέγα φέρειν coni. ἐπὲ μήκιστον φέρειν 
ed. pr. χαχῶς] χαχὸν ed. pr. χαχῶν coni. 2Σ21 δὴ om. MWE . 23 γὰρ om. 
MWE ῥηγοῦλοσ, yov i. ras. A ῥίγλοσ E * Κορδύβης! coribe cod. ALat 

25 *gvvexgotsito] συνεχροτεῖϊτο τίσ, τεῖ suppl, vo τίσ i. ras. m. 2 A 

26 *"Avmoc om. Lat ἔἜτῆι τυραννίδι αὶ 27 Ἐδὲ MW "μίσει τῷ coni. 
συνελϑεῖν — 214, 12 ὑπολαμβάνων om. E 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 



21 

22 

29 

24 
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E: CpD./ » X «i c 2 H M L , ' 
3e», Ῥήγλῳ μὲν τὸ ἐπὶ πᾶσιν δ λον καὶ μίσει χρώμενον πρὸς 
τὰ μετ᾽ ἀδιχίας ἐξαγόμενα" xci γὰρ ἔχει τι ϑυμοειδὲς ἐν τῇ δια-. 
γοίᾳ καὶ éAevOéQuov, ὑφ᾽ οὗ μηδὲ στέγειν προστίϑεσϑαι τῶν βου- 
λευμάτων" “τολλοῖς γοῦν ἀνεχοινώσατο χαὶ φίλοις καὶ ἄλλοις δο- 
χοῦσιν αὐτῷ δραστηρίοις. ϊινουχιανὸς δὲ τὰ μὲν “Τεπτίδου τε 
ἐχδικία, φίλον γὰρ αὐτῷ τὰ μάλιστα ὄντα τοῦτον χαὶ τῶν πολιτῶν 
σὺν ὀλίγοις ἀναιρεῖ Γάιος, xol ἄλλως φοβηϑεὶς τὰ περὶ αὐτὸν διὰ 
τὸ πᾶσιν ὁμοίως τὸν Γάιον ἐπὶ ϑάνατον ἀναχειμένην ἐπαφιέναι 
τὴν ὀργὴν ἐπὶ τὴν ἐγχείρησιν ἐλϑεῖν. Χαιρέαν δὲ αἰσχύνην φέ- 
ροντα ὀνείδη τὲ εἰς τὴν ἀνανδρίαν ὑπὸ τοῦ Γαΐου πιροφερομένου, 
καὶ ἄλλως τὸ ἐφ᾽ ἡμέρᾳ κινδυνεύειν φιλίᾳ καὶ ϑεραπείᾳ τὴν Γαΐου 
τελευτὴν ov πιάντ᾽ ἐλεύϑερον ὑπολαμβάνων. οἱ δὲ καὶ τεᾶσι χοινῇ 
σιροτεϑῆναι τὴν ἐττὶ τῷ πράγματι σχέψιν τήν τὲ ὕβριν ϑεωμένοις 
xci ἐπιϑυμοῦσιν ἀχμὴν iv ἀλλήλων ἀχμάζουσαν διαφυγεῖν ἀρα- 
μένοις τὸν Γάιον" ἴσως μὲν γὰρ ἂν χατορϑῶσαι, χαλῶς δὲ χατορ- 
ϑοῦσι τηλιχούτων ἀγαθῶν σχεῖν imi σωτηρίᾳ τῆς τε πόλεως καὶ 
τῆς ἡγεμονίας “τονοῦσι xal μετὰ ὁλέϑρου ἄτετεσϑαι τοῦ πράγματος. 
παρὰ πάντα δὲ Χαιρέαν ἐπείγεσϑαι ὀνόματός τε ἐπιϑυμίᾳ μείζονος 
xci ἄλλως m0 τοῦ ἀδεέστερον ττροσιέναι τῷ Γαΐῳ διὰ τὴν χιλεαρ- 
χίαν ῥᾳστώνης αὐτῷ χτείνειν ἐσομένης. 

4. Ἔν τούτῳ δ᾽ ἱπποδρομίαι ἦσαν" xal σπουδάζεται γὰρ Ῥω- 

AMWELat 
1 PAD A 2 uset& MW ἔχειν MW εἶχεν ed. pr. 3 στέγην Hudson 

5 Μινουκιανὸν Hudson 7 σὺν ὀλίγοις] om. M ἐν ὀλίγοις coni. φοβηϑεὶς 
— αὐτὸν] φοβηϑέντα περὲ αὑτοῦ Hudson 9 ἐλϑεῖν] ἦλϑε Cocceji, cf. Hol- 
werda p. 136 Χαιρέαν — 12 ὑπολαμβάνων] chaereas uero confusionem et 
gai obprobria non ferebat, quibus eum arguebat, quod quasi nihil in se forti- 
tudinis gereret; super haec etiam periculum quoque sibi per dies singulos im- 
minere cernebat; mortem quoque gai omnes honestum opus et liberum libenter 

excipere putabant Lat Χαιρέας Dindorf αἰσχύνῃ Hudson φέρων τὰ 
ὀνείδη Dindorf 10 rc] τὰ Hudson ἀνανδρίαν] ἀνδρίαν M προσφερο- 
μένου MW προφερόμενα Hudson 12 οὐ πάντ᾽ ἐλεύϑερον)] οὐκ ἀνελεύϑερον 
Hudson οἱ δὲ — 17 πράγματος] ceteri uero cupiebant super hoc habere com- 
mune consilium uidentes tantas. iniurias et ecemplum prauum dari cupientibus 
principatum. omnes ergo ut tantis cladibus liberarentur desiderabant aduersus 

gaium aliquid geri; decere namque ad talia negotia bonos uiros accedere pro 
salute pietatis et imperii macula auferenda etiam cum suo discrimine Lat 
13 ἐπροστεϑῆναι Μ πράγματι γράμματι MW. ozéyuv] σχέψιν φασί E 
[4 ἀκμὴν] ἀρχὴν ut uid. Lat αὐτὴν Hudson ἐπ᾽ ἀλλήλων] ἐπ᾿ ἄλλων coni. 
15 χαλῶς χαλὸν Hudson 16 ἐπὶ] οἱ ἐπὶ Hudson 17 ποϑοῦσι Hudson 

ὀλέϑρον, ov ex ov corr. uid. A 18 Ἐπάντασ M 19 Ἐπροσεῖναι MW 
21 δὲ MWE 
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μαίοις ἥδε ἡ ϑεωρία δεινῶς, συνίασίν τὲ τιεροϑύμως εἰς τὸν (sztó- 
ὅρομον xai ἐφ᾽ οἷς χρήζοιεν δέονται τῶν αὐτοχρατύρων zara τελῆ- 
Sog συνελθόντες, ol δὲ ἀναντιλέχτους τὰς δεήσεις χρίνοντες οὐδαμῶς 

ἀχαριστοῦσιν. ἐχέλευον δὴ xal τὸν Τάτιον ἐχϑύμῳ τῇ ἱκετείᾳ χρώ- 
μενοι τῶν τε τελῶν ἐγεανιέναι wet τῶν φόρων ἐτεικουφίζειν τι τοῦ 
ἐπαχϑοῦς. ὃ δ᾽ οὐχ ἠνείχετο, xal τιλέον τε τῇ βοῇ χρωμένων ἄλ- 
λους ἄλλῃ διαιτέμιψας χελεύει τοὺς βοῶντας λαβεῖν τε χαὶ μηδὲν 
εἰς ἀναβολὰς ἀνελεῖν τιροαγαγόντας. καὶ ὃ μὲν ἐχέλευε ταῦτα καὶ 
οἷς τιροσετέταχτο ἔπρασσον, τιλεῖστοί τε ἦσαν οἱ ixi τοιούτοις 
ἀτεοϑανόντες. wai ó δῆμος ἑώρα μέν, ἠνείχετο δὲ τεαυσάμεγος τῆς 

βοῆς, ἐν ὀλίγῳ ἕνεχα τῶν χρημάτων ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες τὴν ἐπὶ 
τοιούτοις παραίτησιν εἰς S'varov αὐτοῖς φέρουσαν. ταῦτα Χαι- 

ρέαν ἐνήγαγεν μειζόνως ατίιτεσϑαί ve τῆς ἐπιβουλῆς καὶ “ταύειν κατὰ 
τῶν ἀνϑρώτεων ἐξηγριωχότα τὸν Γάιον, καὶ πολλάκις μὲν καὶ “εαρὰ 
τὰς ἑστιάσεις ἐμέλλησεν ἐτιιχειρεῖν, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπείχετο λογι- 
σμῷ, τὸ μὲν χτείνειν οὐχέτ᾽ ἐνδοιαστὸν χεχριχώς, τὸν δὲ χαιρὸν 
γεερισχοτεῶν, ὅσεως μὴ εἰς χενόν, ἀλλ᾿ ἐπὶ καταπράξει τῶν βεβου- 
λευμένων ταῖς χερσὶ χρῷτο. 

5. Ἐστρατεύετο δὲ πολὺν ἤδη χρόνον οὐχ ἡδονῇ φέρων Γαΐου 
τὴν ἀναστροφήν. ἐττεὶ δὲ αὐτὸν ἵσταται Γάιος εἰστιραξόμενον τούς 
τὲ φόρους xal ὅσα ἄλλα χαταβαλλόμενα εἰς τὸν Καίσαρος ϑησαυ- 
ρὸν ἐφυστερήχει τοῖς χαιροῖς διὰ τὸ ἐπιδιττλασιάζεσϑαι τὴν δύ- 
γαμιν αὐτῶν, χρόνον ἐχεῖ τιοιεῖται τῇ εἰσπράξει τρότιῳ τῷ αὐτοῦ 
χρώμενος μᾶλλον ἢ τῇ Γαΐου σπτιροστάξει, διὰ τὸ φειδοῖ χρῆσϑαι 
τὰς τύχας οἴχτῳ λαμβάνων τῶν ὑπὸ τὴν εἴστεραξιν εἰς ὀργὴν τερου- 
χαλεῖτο τὸν Γάιον μαλαχίαν ἐπιχαλοῦντα αὐτῷ τοῦ σχολῇ συνάγε- 
σϑαι αὐτῷ τὰ χρήματα. χαὶ δὴ τά τε ἄλλα ὕβριζεν εἰς αὐτὸν χαὶ 
ὅπότε τὸ σημεῖον αὐτῷ τὸ τῆς ἡμέρας χαϑηχούσης εἰς αὐτόν, ϑή- 

AMWELat 

1 τε] δὲ ΜΕ — 3 Ἑάναντιλέχτωσ MW χρίναντεσ' MWE 4 *zai 
τὸν, litt. x«l τ i. ras. angustiore m. 2 A 5 τε om. MWE τῶν φόρων 
om MWE 6 δὲ MWE etex cor αὶ τι om. Εἰ 8 προάγοντασ MW 

9 Ἐἔπραττον M — 10 Ἐηνείχετο, ἡ i. ras. A 11 ἐν ὀλίγῳ om. E 
Évexa] τὴν ἕνεχα MWE — τὴν ἕνεχα τῶν χρημάτων ἐπὶ τοιούτοισ παραίτησιν 
δρῶντεσ ϑάνατον αὐτοῖσ φέρουσαν E τὴν om. MWE 12 *e?roic] αὐτοὺσ 
A 15 "ἐμέλησεν MW 106 οὐχέτι MW 11 ἐπισχοπῶν MWE 19 ἐστρα- 
τεύετο] ἐστραγγεύετο Naber militabat Lat 20 τὴν συναναστροφὴν MW 

Ἱσταταῆ ἰᾶται M i&ve W ἐνιστᾷ E ἵσταται] γάϊοσ, ται i.ras., yc 
suppl. ἃ Ἐξίσπραξόμενοσ W 21 ἄλλα ὅσα tr. MWE 22 ἐπιδιπλα- 
σιάσασϑαι M. διπλασιάσασϑαι WE 28 εἰσπράξεϊ! E ἐχπράξει codd. — 25 τὰς 
τύχας om. E οἶχτον MWE 21 αὐτῷ om. MW ὕβριζεν] E ὑβρίζειν codd. 

28 αὐτῷ τὸ] αὐτῶ παρεῖχε τὸ E αἰτοῖτο coni. 

27 

28 

29 
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λεά τε ἐδίδου τὰ ὀνόματα, zal ταῦτα αἰσχύνης ἀνάπλεα xai ταῦτα 
ἔσερασσεν αὐτὸς οὐχ ἀττηλλαγμένος ἔν τινων τελεταῖς μυστηρίων, 

ἃς αὐτὸς συνίστατο, στολάς τε ἐνδυόμενος γυναιχείους xaí τινων 
“τεριϑέσεις ττλοχαμίδων ἐπινοῶν ἄλλα τε ὁπόσα ἐπικαταψεύσασϑαι 
ϑηλύτητα τῆς ὄψεως ἔμελλεν, αὐτὸς τὴν ἐπὶ τοιούτοις αἰσχύνην 

ἐτόλμα Χαιρέᾳ σεροσχαλεῖν. Χαιρέᾳ δὲ xal ózóve μὲν παραλαμ- 
βάνοι τὸ σημεῖον ὀργὴ χταρίστατο, μειξόνως δ᾽ ὁπότε :ταραδιδοίη, 
γελώμενος bztÓ τῶν παραλαμβανόντων, ὥστε χαὶ οἱ συγχιλέαρχοι 
παιδιὰν ἐποιοῦντο αὐτόν" ὅπότε γὰρ αὐτὸς μέλλοι τὸ σημεῖον παρ᾽ 

αὐτοῦ Καίσαρος κομίζειν, προύλεγόν τινα τῶν εἰωϑότων φέρειν εἰς 
παιδιάν. διὰ ταῦτα δὲ αὐτῷ καὶ ϑάρσος παρίστατο χοινωγούς 
τινας σιαραλαμβάνειν, ὡς οὐχ ἐπ᾽ ὀλίγοις ὀργῇ χρώμενος. καὶ ἦν 
γὰρ Πομπήδιος συγχλητιχὸς μέν, τὰς ἀρχὰς δὲ διεληλυϑὼς σχεδὸν 
ἁπάσας, Ἐπιχούρειος δ᾽ ἄλλως xal δι᾽ αὐτὸ ἀπράγμονος ἐπιτηδευ- 

τὴς βίου. τοῦτον ἐνδείχνυσιν Τιμίδιος ἐχϑρὸς ὧν ὡς λοιδορίᾳ χρη- 
σάμενον ατίρετεῖ χατὰ τοῦ Γαΐου μάρτυρα παραλαμβάνων Κυιν- 

clay γυναῖχα τῶν ἐτεὶ τῆς σχηνῆς ἐπιφανείᾳ τοῦ ὡραίου πεερισττού- 

δαστον πολλοῖς ve οὖσαν xal τῷ Πομπηδίῳ. καὶ τῆς ἀνϑρώπου, 

WevÓog γὰρ ἣν, δεινὸν t) GUHEpNIS μαρτυρίαν ἐπὶ ϑανάτῳ τοῦ ies 
στοῦ σταρασχεῖν, βασάνων ἔχρηζεν ὃ Τιμίδιος, xai Γάιος σεαρωξυμ- 

μένος χελεύει τὸν Χαιρέαν μηδὲν eig ἀναβολὰς ἀλλ᾽ εὐθέως βασα- 
γέζειν τὴν Κυιντιλίαν, χρώμενος τῷ Χαιρέᾳ sóc τε và φονιχὰ 
«al ὁπόσα στρεβλώσεως δέοιτο ὑπὸ τοῦ νομίζειν ὠμότερον διαχο- 
νήσεσϑαι τὴν λοιδορίαν φεύγοντα τῆς μαλαχίας. Κυιντιλία δ᾽ ἐπὶ 
τὴν βάσανον ἀγομένη τῶν συνιστόρων τινὸς ἐπιβαίνει τῷ ποδὶ 
ἀποσημαίνουσα ϑαρσεῖν καὶ μὴ τὰς βασάνους αὐτῆς δεδιέναι" διοί- 

AMWE Lat 

1 ἐδίδου] ἐκάλει E. — *vo ὄνομα MW χαὶ ταῦτα ἔπρασσεν] πράσσειν 
coni 2. Ἐξν τινων] ἔντιμων, u ex v ΟΟΥ̓Γ.», i. marg. yo ατίμων Α 8 τε om. 

MWE γυναιχείασ («c ex cuc corr. A) AE 5 ἔμελλον E 6 Ἐπρόκαλεῖν 

Α χαιρέασ AWELat ἘΧαιρέᾳ --- 8 παραλαμβανόντων)] chaereas autem 
quando haec uestimenta caesar sumebat indignatione ferebatur , maxime autem 
cum illa uestimenta ministris irripentibus redderet Lat ! ὀργὴ] Hudson 

ὀργῆ codd. E Ἐδὲ MW 8 ot χιλίαρχοι E Lat 9 παρ᾽ αὐτοῦ τὸ ση- 
μεῖον tr. M παρ᾽ αὐτοῦ] παρὰ τοῦ Cocceji 10 Καίσαρος! τῆ καίσαροσ 
MW 411 ϑάρσος) fiducia maior Lat 12 ὀλίγοις] ἀλόγοισ MW causis mi- 
noribus Lat 13 Ἐπομπή  ἰοσ A* pompidius Lat 14 Ἐἐπιχούρειοσ, ei. ras. 
Α ἐπιχούριοσ MW δὲ MWE 15 Ἐχρησάμενοσ MW — 16 rov om. E 
χυϊντελίαν cod. Laur. E [18 *pompidio Lat 19 Ἐϑανάτου A 21 Ἐχαι- 
ρέαν, αι 1. ras. M 22 Ἐχυϊντιλλίαν À χυντιλίαν M quintillam cod. ALat 
24 *zvivri4A(« (c suppl. uid. M) AM δὲ MWE 26 οἴσειν E 



10 

15 

ANTIQ. IUD. XIX 35—40 (I. 5. 6) 217 

σειν yàg μετ᾽ ἀνδραγαϑίας. βασανίζει δ᾽ αὐτὴν ὠμῶς ὁ Χαιρέας, 
ἄχων μέν, xav. ἀνάγχας δὲ τὰς wig αὐτοῦ, χαὶ μηδὲν ἐνδοῦσαν 
ἦγεν εἰς τὴν ὄψιν τὴν Γαΐου διαχειμένην οὐχ ἐν ἡδονῇ τοῖς ϑεω- 
ροῦσι. καὶ ὃ lag τιαϑών τι πρὸς τὴν ὄνμιν τῆς Κυιντιλίας δει- 
γῶς ὑπὸ τῶν ἀλγηδόνων διαχειμένης τοῦ τὲ ἐγχλήματος ἠφίει καὶ 
αὐτὴν xci τὸν Πομπήδιον, ἐχείνην δὲ xci χρημάτων δόσει τιμᾷ 
χεαραμυϑίας ἐσομένων λώβης τε ἣν ἐλελώβητο εἰς τὴν εὐτιρέτεειαν 

τοῦ ἀφορήτου τῶν ἀλγηδόνων. 
6. Ταῦτα δεινῶς ἠνίασεν τὸν Χαιρέαν ὡς αἴτιον ἀνϑρώτπτοις 

xai ὑπὸ Γαΐου παρηγορίας ἀξίοις ἐν αἰτίᾳ καχῶν τὸ ὅσον im 
αὐτοῖς γεγενημένοις, φησίν ve πρὸς Κλήμεντά τε καὶ Παπίένιον, 
ὧν Κλήμης μὲν ἣν. ἐχεὶ τῶν στρατοπέδων, Πατιίνιος δὲ xoi αὐτὸς 
nv χιλιαρχῶν, ,QGÀÀ. ἐπὶ φυλαχῇ γξ, ὠ Κλήμης, τὰ πάντα τοῦ αὐτο- 

χράτορος ἡμῖν τιράσσειν οὐχ ἐλλέλειτιται" τῶν γὰρ συνομωμοχότων 
αὐτοῦ χατὰ τῆς ἡγεμονίας τιρονοίᾳ χαὶ σιόνοις τοὺς μὲν ἀττεχτεί- 
γαμεν, τοὺς δὲ ἐστρεβλώσαμεν ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς ἐλεεινοὺς χαχείνῳ 
γενέσϑαι, μετὰ πόσης τε ἀρετῆς ἡμῖν ἐξάγεται τῶν στρατιῶν ;* 
σιγήσαντος δὲ τοῦ Κλήμεντος χαὶ τὸ μὲν αἰσχύνῃ φέρειν τὰ προσ- 
τασσόμενα χαὶ τῷ βλέμματι χαὶ τῷ ἐρυϑήματι παριστάντος, λόγῳ 
δὲ αὐτοῖς τὴν μανίαν τοῦ αὐτοχράτορος τιροσχαλεῖν ἄδιχον ἡγου- 
μένου προνοίᾳ τοῦ ἀσφαλοῦς, Χαιρέας ἤδη ϑάρσει χρώμενος ἐν 
λόγοις ἢν κινδύνων ἀνειμένοις zgóg αὐτὸν τὰ χατέχοντα δεινὰ τὴν 
πόλιν xal τὴν ἀρχὴν ἐπεξιών, xal ὅτι λόγῳ μὲν εἴη Γάιος ὃ τὴν 

AMWELat 
1 μετὰ MW δ᾽ αὐτὴν] ταύτην MWE Ἑώωμῶσ, ὦ ex ὃ corr. A 

3 ὄψιν τοῦ γαΐου ME ἡδοναῖσ E 4 *za9ov τῇ παϑόντι  Ἐχυὶϊν- 
τιλλίασ (i suppl. uid. M) AM quintilliae cod. A Lat 5 ἔτεϊ] μὲν coni. nisi 
aut u. 6 τε pro δὲ scribendum est aut post Πομπήδιον quid excidit 6 πομ- 
πήϊον ἃ πομπίδιον E pompidium Lat ^ éxsivgv — τιμᾷ] καὶ χρημάτων δόσει 
ἐχείνην tuuc E τ εὐπρέπειαν) εὐπραγίαν MW pulcritudo. Lat 8 τοῦ] 
τοῦ τε CODi. 9 ὡς αἴτιον --- 13 χιλιαρχῶν] quod per eum homines torque- 
rentur, unde quoque suam iracundiam non sustinens dicit ad clementem atque 

papinium, quorum clemens quidem super militiam constitutus erat, agnis au- 

tem etiam ipse tribunus inter eos qui gai fuere custodes Lat 10 ἐν αἰτίᾳ — 
11 γεγενημένοις] γενόμενον E χαχῶν ὅσον ἐπ᾿ αὐτῷ γενόμενον Hudson iu γε- 
γομένοισ W παπήνιον AWE παμπήνιον M 12 ἦν om. MWE παπήνιοσ 
MWEetexcorr.A 13 ἔην οι. Μ χλήμη E etexcorr.A 14 ἐλέλειπται E 

συνωμοχότων MWE — 16 ἐστρεβλώχαμεν MWE 11 μετὰ — στρατιῶν]) 
ita nostram militiam cum nimia seueritate tractamus Lat πόσης] πάσησ Ernesti 

M - - * c , 

τῶν στρατιων) τὸ vOv στρατειῶν coni. — 19 ἔπερισταντοσ αὶ 20 προσ- 
χαλεῖν] καλεῖν E aperire Lat 21 Ἐήδὴ] δὲ ἤδη — 23 *A0yo — 218, 1 προτι- 
ϑέμενος uerbo quidem gaius illorum esse causa malorum diceretur Lat 
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ἐπεὶ τοιούτοις αἰτίαν τεροτιϑέμενος, τοῖς δὲ τἀληϑὲς ἐξετάζειν στει- 
, E] , 3 ΚΥλή 4 ^ [s R3 ᾿ ; κ ^ c - 

ρωμένοις ἔγω ve, ὦ Κλήμης, καὶ ovroci o Iozívioc xoi πρὸ ἡμῶν 
, ΄ Ῥ , " M - ^ 3 9 x , ^ , À 

σύ, ταύτας Ῥωμαίοις τε xol τῷ τεαντὶ ἀνϑρωττείῳ τὰς στρέβλας 
΄ 2 2 ΄ - vf. , , 

προσφερόμενοι, οὔκ ἐπιτάγμασιν. τοῖς D αἴου διακονούμενοι. γνώμῃ 
- - à - , , , , 

δὲ τῇ αὐτῶν, el ᾿ταρὸν παῦσαι τοσαύτῃ ἤδη χρώμενον ὕβρει εἴς τε 
, € , , , 

τοὺς πολίτας xci τοὺς ὑπηχόους διαχονούμεϑα, δορυφόροι xai δή- 

μιοι χαϑεστηχότες ἀντὶ στρατιωτῶν καὶ τὰ ὅπλα ταυτὶ φέροντες 
2 c b 2 , 3 4) 2 - € ς , 2 3 X $4 

ovy ὑπὲρ ἐλευϑερίας οὐδ ἀρχῆς τῶν Ῥωμαίων, ἀλλ᾽ ἐπὶ σωτηρέᾳ 
- ^ , , , 3 - , 

τοῦ δουλουμένου τά τε σώματα αὑτῶν xal τὰ φρονήματα, μιαινό- 
A ὁ b € , ce - " ^ , - . , 

μενοι τῷ xa ἡμέραν αἵματι σφαγῆς καὶ βασάνου τῆς ἐχείνων, 
/ , i4 , z2 m 2 

μέχρι δή τις xol xaO ἡμῶν διαχονήσεται τοιαῦτα Γαΐῳ. οὐ γὰρ 
, ^ , , ' € - 3 , - 

εὐνοίᾳ ye ππολιτεύσει διὰ τάδε πρὸς ἡμᾶς, δι᾿ ὑφοράσεως δὲ μᾶλ- 
^ N ^ - - - 2 , 
λον xai ἄλλως TOU zt0ÀÀoU τῶν ἀπολλυμένων ἀποδεδωχότος" οὐ 

^ , , ^ - 3 - ^ ^ ^ 

γὰρ δὴ στήσεταί ποτὲ Γαΐῳ τὰ τῆς ὀργῆς διὰ τὸ μὴ δίκην ἀλλ᾽ 
, 3c , , 

ἡδονὴν ττέρας αὐτῆς τυγχάνειν" σχοπτοὶ δὲ περοσχεισόμεϑα xavroí, 
, M - ^ 2 , , , - 

δέον xal τοῖς πᾶσιν τὸ ἀνετειβούλευτόν τε xol ἐλεύϑερον βεβαιοῦν 
» ΄ 2 , χαὶ ἡμῖν κινδύνων ἀ:ταλλαγὰς ψηφίσασϑαι. 

^r ^ ^ M , * , ^ 5 3 

7. Κλήμης δὲ τὴν μὲν διάνοιαν τὴν Χαιρέου φανερὸς ἣν &xau- 
- - 2 7^ ^€- , - 

γῶν, σιγᾶν Ó ἐχέλευε, μὴ xci φοιτῶντος εἰς ztÀeíovag τοῦ λόγου 
, , , - , “ὦ , 

xal διαχεομένων ὅ:τόσα χρύτττεσϑαι χαλῶς ἔχοι πρὶν τυχεῖν πρά- 
ξαντας ἐχττύστου τοῦ ἐπιβουλεύματος γενομένου χολασϑεῖεν, χρόνῳ 

: E 5 P ΕΣ 9 - ; , , 
δὲ τῷ αὐϑις xol τῇ az αὑτοῦ tÀszíÓL πταραδιδόναι τὰ πάντα ὡς 

, ) ἘΞ , , 4 3 ^ 

ztapayevrgouévng τινὸς αὐτοῖς ἑπιχουρίας τυχαίου" αὐτὸν μὲν γὰρ 

ὑπὸ γήρως ἀφηρῆσϑαι τὴν ἐπὶ τοιοῖσδε τόλμαν, τῶν μέντοι ye ὑττὸ 
- - , , ' , 2 , 

σοῦ, Χαιρέα, συντεθέντων τὲ xal ῥδηϑέντων ἀσφαλέστερα μὲν ἴσως 

AMWELat 

1 ἐπὶ] ἐν roig E. *eiziav Dindorf προστιϑέμενοσ MWE προστεϑειμέ- 
voc coni. ἕπειρομένοισ W 2. χλήμη Eetex corr. A. παπήνιοσ MW et ex 

corr. A 3 *óeuualow & ἀνϑρωπίω W ἀνϑρωπίνω E 4 *ovz] MN οὐ ex οἱ 
corr. uid. A χαὶ MW ὅ δὲ] τὲ ΜΕ ἔἘεὶ om. ed. pr. — *zegovy MW 
Ἐπαῦσα! παύσαιτο 8 οὐδὲ MWE 10 τῷ] E τὸ codd. 11 *óy] ἂν δή!, i. 
ras. m. 2A διαχονήσεταιϊ coni. διακονήσηται codd. E ov — 12 ἡμᾶς] 
non enim propter haec quae gerit cum fauore circa nos conuersabitur Lat 
12 yc] coni. τε AW, om. M « Dindorf πολιτεύσει!] ex Lat πολιτεύει codd. 

πρὸς] τὸ πρὸς coni. 18 xal ἄλλως --- ἀποδεδωχότος] ad haec etiam cum pereun- 
tium multam stragem effecerit Lat 15 σχοποὶ — 165 ψηφίσασϑαι] tum demum 

etiam nos cunctis pereuntibus coniungemur Lat προχεισόμεϑα W καὶ αὐτοὶ 

W 11 Ἐψηφίσεσϑαι M — 18 *vgv] vov A. 19 δὲ MWE — xai om. E 
*qgoovrcao M Ἐπλέονασ MW 23 αὐτοῖς] αὐτῆσ E αὐτὸν] αὐτὸσ E, 

fort. recte 24 ἀφῃρῆσϑαι] ἀφεῖσϑαι MWE — 25 Χαιρέα] χεραία E τε om. 
MW μὲν om. MWE ἂν ἰἴσωσ tr. MWE 

» 
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av ὑποθοίμην, εὐτιρετεέστερα δὲ zug ἄν τις xal δύναιτο; xci 
Κλήμης μὲν ὡς αὑτὸν ἀναλύει διὰ λογισμῶν τῶν τε ἀχροαϑέντων 
xal ὁπόσων αὐτὸς εἰρήκει σιεριφερόμενος. Χαιρέας δὲ δείσας ὡς 

Κορνήλιον Σαβῖνον ἠττείγετο xal αὐτὸν uiv χιλέαρχον ὄντα, ἀξιό- 
λογον δ᾽ ἄλλως ἐξεπιστάμενος αὐτὸν χαὶ τοῦ ἐλευϑέρου ἐραστὴν 
xal δι᾿ αὐτὸ τῇ καταστάσει τῶν τιραγμάτων ττολεμέως διαχείμενον, 
χρήζων ix τοῦ ὀξέος ἔχεσϑαι τῶν ἐγνωσμένων τῆς ἐγχειρήσεως 
ὑπ᾽ αὐτοῦ χαλὰ νομίσας εἶναι πρροσϑέσϑαι καὶ δέει, μὴ 60 Κλή- 
uevrog ἐχφοίτησις γένοιτο αὐτῶν, ἄλλως v€ τὰς μελλήσεις καὶ τῶν 
καιρῶν τὰς ὑπερβολὰς πιρὸς τῶν ὑπερβαλλομένων τιϑέμενος. 

8. Ἐπεὶ δὲ ἀσμένῳ xai τῷ Σαβίνῳ τὰ πάντα ἦν, ἅτε xal 
αὐτῷ γνώμης μὲν ovy ὑστεροῦντι τῆς ἴσης, ἀττορέᾳ δὲ πρὸς ὅντινα 
elmov ἀσφαλὴς εἴη τὰ πρὸς ἐκείνους σιγῇ παραδιδόντος, ἐπεί τὲ 
ἀνδρὸς ηὐπόρητο οὐ μόνον στέγειν ὧν σπιύϑοιτο τιροσϑησομένου, 
ἀλλὰ χαὶ γνώμην φανεροῦντος τὴν αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον ἦρτο, καὶ 
μηδὲν εἰς ἀναβολὰς ἐδεῖτο τοῦ Χαιρέου. τρέπονταέ τὲ ὡς Mawov- 
xtavóv, αὐτοῖς μὲν ἐπιτηδεύσει ἀρετῆς χαὶ τῷ ὁμοζήλῳ τοῦ μεγα- 
λόφρονος συγγενῆ, Γαΐῳ δ᾽ ὕποιττον τῆς zdemíÓov τελευτῆς, ττάνυ 
γὰρ δὴ φίλοι ἐγένοντο ΠΠινουχιανός τε xol “έπιδος, καὶ δείματι 
χινδύνων τῶν χαϑ᾽ αὑτόν. πᾶσι γὰρ τοῖς iv τέλει φοβερὸς ἦν 
Γάιος, ὡς ἐπ᾿ αὐτὸν ἕχαστον xal πρὸς οὕστινας τῇ μανίᾳ χρῆσϑαι 

AMWELat 
1 Ἐὐποϑείμην MW 2 αὐτὸν codd. E διὰ — ὃ περιφερόμενος om. 

E  3ónó0cov MW 4 *sabinum cornelium tr. Τὰ ὃ Ἐδὲ ΜῊ αὐτὸν 
om. E (6 δι᾽ αὐτὸ] διὰ τὸ MW, om. E propterea Lat 1 χρήζων — 8 δέει 
opus itaque putans, ut celeriter quae cogitabat inciperet , oportunum est ratus 

ut cum eo rem communicaret maaime timore Lat ὀξέωσ MWE 8 ὑπ᾽ — 

προσϑέσϑαι om. E καλὰ] καλὸν MW 9 γένηται ΒΞ Ἐμελήσεισ M 
10 ὑπερβολὰς] ἀναβολὰσ MWE 11 ἁσμένω ex corr. A ἀσμένωσ E 12 ὕστε- 
gobvti] ὑστεριοῦντι ἃ ὑστεροῦν MW litt. εοῦντε τῆσ i.ras. m. 2 A 
ἀπορίᾳ — 16 Μινουχιανόν) tunc. quidem tacere se dixit et ad nullum de tali 

re suam proferre uoluntatem , si uero tempus et hominem nancisceretur , tunc 
nom solum silentium abiecturum sed. etiam suam. uoluntatem. manifestaturum 

esse firmabat. sed si aliquid uiriliter inquit uolumus efficere, nihil dilatione pe- 
nitus detur. his igitur dictis exinde conuertuntur ad minucianum Lat ἀπο- 
ρίασ MW ὅντιν᾽ dv coni. 13 παραδιδόντι Bekker ἐπεί vs] ἐπεὶ οὖν, 

litt. & ovv i.ras. angustiore A — 14 *ov — 15 ἦρτο om. M στέγει») στέργειν 
AE ὧν] ἃ E προσϑησομένου] προσϑεμένου E 16 ἐδεῖτο] ἐδεῖτο ποιεῖν 
E *re om. W 18 Ἐσυγγενὴ — τελευτῆς] consanguineum iamen gai sed 
suspectum propter mortem lepidi Lat Ταΐφῳ] E γαΐου codd. δὲ MWE 
20 χινδύνων] E χινδυνεύων codd. periclitabatur Lat αὐτόν À αὑτόν, oi. ras. 
M αὑτούσ E 21 ἐπ᾽ αὐτὸν i. ras. Μ ἐπ᾿ αὐτῶν ed. pr. 
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μὴ ἀφησόμενος, qavegoí τε ἀλλήλοις ἦσαν τῆς ἐπὶ πράγμασιν 
ἀχϑηδόνος, διασαφεῖν μὲν ἀλλήλοις ἄντιχρυς τὴν διάνοιαν xal μῖ- 
cog τὸ πρὸς Γάιον φόβῳ τὲ κινδύνων ἀφέμενοι ἄλλως τὲ ai- 
σϑανόμενοι τοῦ ἀλλήλων μίσους πρὸς τὸν Γάιον xci Ót αὐτὸ 
εὐνοίᾳ χρῆσϑαι τὰ πρὸς ἀλλήλους μὴ ἀττηλλαγμένοι. 

9:5 ἐγομένων δ᾽ αὐτοῖς ἀξιώσεων ἐπεείτεερ συνέβαλ ον, εἰωϑότες 
xal πρότερον Óztóte συνέλϑοιεν τίμιον ἡγεῖσϑαι τὸν ]ινουχιανὸν 

ὑπεροχῇ τε ἀξιώματος, γενναιότατος γὰρ ἣν τῶν πολιτῶν, χαὶ τῷ 
ἐπὶ ττᾶσιν ἑπινουμένῳ, μιᾶλλον ὡς ἅπτοιτό τινος λόγου φϑάσαι χὰ- 
χεῖνος εἴ στοτε Χαιρέαν, 0 τι χαὶ παραλάβοι σημεῖον τῆς ἡμέρας ἐχεί- 
vnc* ἀοίδιμος γὰρ διὰ τῆς πόλεως ἣν ἡ εἰς τὸν Χαιρέαν διὰ τῶν 
σημείων τῆς δόσεως τιρασσομένη ὕβρις. ὃ δὲ χάρματι τοῦ λόγου μη- 
δὲν μελλήσας ἠμείβετο τοῦ Π]ινουχιανοῦ τὸ ixi τοιοῖσδε πιιστεῦσαν 
ὁμιλίᾳ χρήσασϑαι πρὸς αὐτόν, xa ,,σύ μοι δίδως, εἶπεν, σημεῖον 
ἐλευϑερίας, χάρις δέ σοι τοῦ ἀνεγείραντός ue μειζόνως ἤττερ εἴωϑα 
ἐμαυτὸν ὁρμᾶν, οὐδέν μοι χρεία τιλειόνων ἔτι λόγων, οἵ μὲ ϑαρ- 
σοῖεν, εἶ δὴ xal σοὶ ταῦτα δοχεῖ, γνώμης ve τῆς αὐτῆς χοινωνοὶ 
καὶ πιρότερον ἢ συνελϑεῖν γεγόναμεν. χαὶ ἕν μὲν ὑπέζωμαι ξίφος, 
ἀμφοῖν δ᾽ ἂν ἀρχέσειεν. ὥστε ἴϑι xal ἔργων ἐχώμεϑα, ἡγεμών τ᾽ 

ἔσϑι, ἡ βούλοιο αὐτὸς χελεύων μὲ χωρεῖν, ἡ χαὶ προσοίσομαι, 

FAI a τῇ σῇ συμτιράσσοντος τὲ πίσυνος. οὐδὲ ἀπορία σιδη- 
ρου τοῖς τὴν ψυχὴν εἰς τὰ ἔργα προσφερομένοις, δι᾿ ἣν xal ὃ 
σίδηρος δραστήριος εἴωϑεν εἶναι. ὥρμηχά τὲ εἰς τὴν πρᾶξιν οὐχ 

AMWELat 
1 ἀφισόμενοσ W φανεροῦ φοβεροί AELat, yo φανεροί i. marg. A 

enl) ἐπὶ τοῖσ MWE ὃ φόβῳ τε] φόνω E 4 τὸν om. E. δι᾿ αὐτὸ] E δι᾿ 
αὐτοῦ codd. ob cuius — suspicionem Lat 5. ἀπηλλαγμένοι! E ἀπηλλαγμένων 
codd. ὁ δὲ MWE  *q«&oosov] ἀξιώσεωσ MW ἀξίων E συνέβαλλον MWE 

8 *yevvewotavoo W — *vo] v0 W. 9 Ἐμᾶλλον — 10 0 τι inter principia 

sermonum praecedens ille uerba facit ad cheream requirens quid Lat φϑάσασ 
WE 10 εἴ ποτε] εἵπετο ἤρετο E 11 ἀοίδιμοι E. τῆς om.E εἰς] 
ew to τῶν σημείων óóctog tr. E 12 Ἐπρασσομένη] πλανωμένη M 
13 Ἐμελήσασ M — 14 διδῶσ WE da Lat — 15 ἀνεγείροντοσ MW ἀναγείρειν E 
*ymxutg] εἴπερ MW 10 *ovóév] neque Lat οὐδέ ed. pr. — Lr] ἐστὲ WE erit 
Lat  *9«oositv M ϑαρσύνοιεν Bekker — 17 γνώμησ, vo οἴ ἡ ἷ. ras. Ν cs] 
γε MW αὐτῆς! αὐτοῖσ E 18 zai(ante?») om, E ὑπέζωμαι, C ex E corr. A 
ὑπέζωσμαι ME 19 ἀρχέσει MWE τ᾽ ἔσϑι ἡ βούλοιο] τ᾿ ἴσουσ E. — 20 ἔσϑι 
ἡ] Ernesti ἰσϑι εἰ AM ἐσϑείη W Ἐχελεύον W Ἐμε ex μὲν corr. A 
ἡ] οἱ Ὗ ἢ Ἐ ἡ καὶ — 23 εἶναι) quod si coepero tui operatione solatii per- 
sequar grassatione ferri concessa mihi te confortante fiducia, per quam scilicet 
ipsum quoque ferrum efficacius solet existere Lat litt. ἡ καὶ προσοί i. ras, 

m.2A προείσομαι E — 21 πίσυνος οὐδὲ] ἐπὲ συνόδου A — 23 ὡρμήχατε εἰσ MW 
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ὧν ἂν αὐτὸς πάϑοιμι ἐλτείδι πιεριφερόμενος" ov yàg σχολὴ κινδύ- 
vovg μοι χατανοεῖν τοὺς ἐμαυτοῦ δουλώσει τὲ τεατρίδος ἐλευϑερω- 
τάτης ἐπεαλγοῦντι τῶν νόμων τῆς ἀρετῆς ἀφῃρημένης τούς τε z&v- 
vag ἀνθρώσιους ὀλέϑρου διὰ Γάιον χατειληφότος. ἄξιος δ᾽ ἂν 

εἴην “ταρὰ σοὶ διχαστῇ τιίστεως ἐπὶ τοιούτοις τυγχάνειν ὑτεὺ τοῦ 

ὅμοια φρονεῖν αὐτοῖς xal σὲ μὴ ἀττηλλάχϑαι." 
10. Muvovxiavóc δὲ τὴν δρμὴν τῶν λόγων ϑεασάμενος ἡσττά- 

ζετό τὲ ἀσμένως xal “τροσταρίστατο τὴν τόλμαν αὐτοῦ ἐπαινέσας 
τε χαὶ ἀσπασάμενος μετ᾿ εὐχῶν χαὶ ἱχετείας ἀτιελύοντο. xal ἰσχυ- 
οἰζοντό τινες ὡς βεβαιοῦν τὰ εἰρημένα * εἰσιόντος γὰρ εἰς τὸ βου- 
λευτήριον Χαιρέου φωνὴν ix τοῦ “τλήϑους γενέσϑαι τινὸς im 
ἐξορμήσει χελεύοντος ττεραίνειν μὲν δὴ τὸ τεραχτέον xai τεροσλαμ- 
βάνειν τὸ δαιμόνιον. χαὶ τὸν Χαιρέαν τὸ μὲν τιρῶτον ὑτειιδέσϑαι, 
μὴ χαί τινος τῶν συνωμοτῶν πιροδότου γεγονότος ἁλίσχοιτο, χαὶ 
τέλος συνέντα ἐττὶ τιροτρογτῇ φέρειν ττρῶτον εἴτε “ταραινέσει τῶν 
συνεγνωχότων ἀντισημαίνοντός τινος, εἴτε δὴ xal τοῦ ϑεοῦ, ὃς 

ἐφορᾷ τὰ ἀνϑρώσειινα, αἴροντος αὐτόν. διεληλύϑει δὲ διὰ “τολλῶν 
τὸ ἐπιβούλευμα xci πάντες ἐν ὅτελοις πταρῆσαν, oi μὲν τῶν βου- 
λευτῶν ὄντες οἱ δὲ ἱτχιττεῖς xal 0zt000L τοῦ στρατιωτιχοῦ συνή δεσαν" 
οὐδεὶς γὰρ ἦν, ὃς μὴ ἐν εὐδαιμονίᾳ ἂν ἠρίϑμει τὴν Γαΐου μετά- 
στασιν᾽ xal δι᾿ αὐτὸ :τάντες ἠτιείγοντο ὁ:τοίῳ δύναιτό τις τρόπῳ 
μηδὲ ἑχὼν εἶναι τῆς ἐτεὶ τοιούτοις ἀρετῆς ὑστερεῖν, ἀλλ᾽ ὡς ἔχοι 

προϑυμίας ἢ δυνάμεως καὶ λόγοις καὶ δι᾿ ἔργων ἦρτο ἐπὶ τῇ τυ- 

AMWELat 
1 ἄν om. A. zuvóvvoi MW 2 μοι om. MW τοῖσ MW 3 τῶν] 

τῶν χαὶ MW 4 ἀνϑρώπουσ i.marg.supplm. 1 M ἄξιος — 6 emmcy9e 
dignus enim sum apud te iudicem fidem rerum huiusmodi, quando etiam tu sa- 

pere talia comprobaris Lat ὃ εἴθ A ὑπὸ] ἐπὶ MW 8 *dcuévoc] &ous- 
voc MW libenter Lat προσπαρίστατο] προσηρέϑιζε E 9 Ἐάπελύετο 
MWE dimisit Lat Ἐχαὶ om. MW καὶ ἰσχυρίζοντό — 10 τὰ εἰρημένα) 
quidam enim adseuerabant ea quae cogitabantur quodam auspicio fuisse fir- 
mata Lat ἐσχυρίζοντό — 10 εἰρημένα om. E 10 βεβαιοῦν τὰ] βεβαίωσ 
ταῦτα MW γὰρ] δὲ MW nam Lat, om. E φωνὴ»] φωνὴν λέγεται E 
11 γενέσϑαι] fertur emissa Lat τινὸς om. Ε 12 χελεύοντος] κελεύουσαν 
E πέραινε ELat προσλαμβάνοιτο E 18 ὑπιδέσϑαι, ε i.ras. A ὑπειδέ- 
σϑαι MWE 14 συνομοτῶν E 15 προτροπῇ! τροπῇ E πρῶτον om. 
ELat 17 ἀνϑρωπεια E αὐτὸν] αὐτὸν ϑαρσῆσαι E 18 Ἐἐπιβούλευμα] 
ἐπιτήδευμα M ἕτῶν om. MW — 20 Ἐοὐδεὶς] yg εἷς γὰρ οὐδεὶσ ἦν i. marg. 
A  *gv 0c] τινόσ MW μὴ] ovx E, om. MW — *évom.M ἂν ἠρίϑμει 
coni ἀνηρίϑμει codd. ἠρίϑμει ΕΘ 21 *ó αὐτοῦ MW — 22 *zzc] τοῖσ MW 
ὑστερεῖν ἀρετὴῆσ tr. MW 23 ἦρτο] ἦρχτο A erant — praeparati Lat 
τῇ om. MW 
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ραγνοχτογίᾳ, ἐπεὶ xal Κάλλιστος, ἀπτελεύίϑερος δ᾽ ἣν Ταΐου πελεῖ- 
στά τε ἀνὴρ εἷς οὗτος iml μέγιστον δυνάμεως ἀφίκετο xol οὐδὲν 
ἄλλο ἢ ἰσοτύραννον εἶχε τὴν δύναμιν φόβῳ τὲ τῶν τεάντων καὶ 
μεγέϑει χρημάτων, ἅπερ ἐγένετο αὐτῷ" δωροδοχώτατος γὰρ ἦν 
χαὶ ὑβριστότατος παρ᾽ ὅντινοῦν γίνεται, ἐξουσίᾳ χρησάμενος πταρὰ 
τὸ εἶχός" xal ἄλλως ve τοῦ Γαΐου τὴν φύσιν ἐξετειστάμενος ἀνή- 
χεστον οὖσαν καὶ ἐφ᾽ οἷστισι χρίνειεν οὐδαμῶς ἀντισπάσματι χρω- 
μένην, αὐτῷ τε πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας αἰτίας τοῦ χινδυνεύειν, οὐχ 
ἥχιστα δὲ τὸ μέγεϑος τῶν χρημάτων" ὥστε δὴ xoi Κλαύδιον ἐϑε- 
ράτιευε χρυτιτῶς μεταχαϑίζων πρὸς αὐτὸν ἐλτείδι τοῦ xav εἰς ἐχεῖ- 

γον ἥξειν τὴν ἡγεμονίαν Γαΐου μεταστάντος. αὐτῷ τὴν ὑπόϑεσιν 
τῆς τιμῆς τὴν ἐφ᾽ ὁμοίοις ἰσχὺν πιροχαταϑέμεγος χάριν καὶ φιλαν- 
ϑρωπίας λόγον. ἐτόλμησεν γοῦν εἰπεῖν, ὡς χελευσϑεὶς διαχρήσα- 
σϑαι φαρμάχῳ τὸν Κλαύδιον μυρίας εὕροιτο τοῦ χρήματος τὰς 
ὑπερβολάς. δοχεῖν δὲ προσεποιεῖτο Κάλλιστος ἐπὶ ϑήρᾳ τῇ Κλαυ- 
δίου τὸν λόγον τοῦτον, ἔπειτα οὔτε Γάιος ὡρμηχὼς μεταχειρέσα- 
σϑαι Κλαύδιον ἠνείχετο τῶν Καλλίστου προφάσεων οὔτε Κάλλιστος 
χελευσϑείς που τὴν τιρᾶξιν εὐχτὸν ὑπελάμβανεν ἢ χαχουργῶν εἰς 
τοῦ δεσττότου τὰς ἐπιστολὰς οὐχ ἂν ix τοῦ παραχρῆμα τὸν μισϑὸν 
ἐχομέζετο. ἀλλὰ δὴ Κλαυδίῳ μὲν ἔχ τινος ϑείας δυνάμεως χρήσα- 
σϑαι μανιῶν τῶν Γαΐου, Κάλλιστος τεροσττοιήσασϑαι χάριτος χατά- 
ϑέσιν μηδαμῶς ὑτε᾽ αὐτοῦ γενομένης. 

11. Τοῖς ἀμφὶ τὸν Χαιρέαν ὑπερβολαὶ τὸ xa9^ ἡμέραν 

AMWELat 

1 δὲ MWE 2 Ἐἀφίχοιτο MW ἀφῖκτο Naber 8. ἄλλω W — 4 ἅπερ 
ἐγένετο] ὑπερεγένετο M 5 ὁντιναοῦν M. ὀντοιναοῦν W 8 πολλὰς μὲν 
i. marg. suppl. m. 1 M τοῦ κινδυνεύειν αἰτίασ tr. MW 9 δὲ om. MW 
10 μετακαϑίζειν MW ἐλπίδι — 13 λόγον] sperans quia si ei cederet princi- 
patus deficiente gaio honorem similem ei praeberet, eo quod illi gratiam et uerba 
clementiae primitus inpendisset Lat 11 ὑπόϑεσιν)] ὑπόσχεσιν A 13 Ἔδια- 

χρήσασϑαι!] χρήσασϑαι MW [14 εὕροι E. 15 δοκεῖν] δοκεῖ ME δὲ] δέ μοι 
E et ut uid. Lat δοχεῖν — 16 τοῦτον] sed mihi uidetur, quia fingebat haec 
callistus uolens capere claudium Lat προσεποιεῖτο] προσποιεῖσϑαι E 
τῇ! to Α τοῦ E 16 ἔπειτα] ἐπεὶ E yg ἐπεί τε i. marg. A nam Lat 
11 ante λαύδιον ras. 4 litt. M Ἐηγείχετο] av ἠνείχετο coni. οὔτε — 
21 Γαΐου! neque callistus iussus. optabile gaio rem perpetrare si distulisset 
mandata domini sui potuit pericula declinare. sed claudium diuinitas quidem 
a gai uesania liberauit Lat 18 εὐχτὸ»] φευχτὸν Bekker ὑπελάμβανεν] 

ὑπερέβαλεν Hudson [8 ἐπιστολὰς] ἐντολὰσ E 20 χρήσασϑαι! σώσασϑαι 
£x Hudson περιγενέσθαι ἐκ Bekker 21 Κάλλιστος! cal!istus autem. Lat 
Κάλλιστον δὲ Hudson 23 τοῖς] τοῖσ δ᾽ E πὶ siquidem qui Lat *vntop- 
βολὴ MW 
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ἦσαν ὀχνούντων τεολλῶν οὐ γὰρ Χαιρέας ἔσται ἑκὼν εἶναι τοῦ πράσ- 
σειν ἀναβολὴν ἐπτοιεῖτο, τιάντα καιρὸν ἐπιτήδειον τῇ τεράξει νομί- 

Cu». xal γὰρ εἰς τὸ Καιετώλιον ἀνιόντα xal τὰς ϑυσίας ὑτεὲρ 
τῆς ϑυγατρὸς ἐπιτελουμένας ὑπὸ τοῦ Γαΐου :ταρὴν “τολλάχις χαι- 
ρύς, xal ózio τῆς βασιλικῆς ἱστάμενον xai τῷ δήμῳ χρυσίου καὶ 
ἀργυρίου χρήματα διαρριπτοῦντα ὦσαι κατὰ χεφαλῆς, ὑψηλὸν δ᾽ 
ἐστὶ τὸ τέγος εἰς τὴν ἀγορὰν φέρον, ἐπτί v& τῶν μυστηρίων ταῖς 
σποιήσεσιν ἃ συνίστατο" τιάντων γὰρ αὐτὸν ἀπεερίοτιτον εἶναι τερο- 
γοίᾳ τοῦ ἐν αὐτοῖς εὐἰτερετῶς ἀναστραφησομένου xai ἀπτογνώσει 
τοῦ ἐν ἐπιχειρίσει τινὶ γενέσϑαι τειστεύοντα εἰ δὲ μηδὲν τίμιον 
ὡς τῶν ϑεῶν αἰτῷ δύναμιν τοῦ ϑανάτου ztagatvyyavew, αὐτῷ δ᾽ 
ἂν ἰσχὺν ἐγγενέσϑαι χαὶ μὴ σιδηροφορουμένῳ διαχρήσασϑαι τότε 
Γάιον. οὕτως εὐχῆς εἶχε τοὺς συνωμότας ὃ Χαιρέας δεδιὼς τοὺς 
χαιροὺς μὴ διαρρυεῖεν. οἱ δὲ ἑώρων μὲν νομίμων τὲ χρήζοντα xai 
br! ἀγαϑοῖς τοῖς αὐτῶν ἐτειγόμενον, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἠξίουν εἰς ὀλί- 
yov γοῦν ὑστερβολῇ χρήσασϑαι, μὴ καί πῃ σφάλματος τῇ ἐπιχειρήσει 
συνελθόντος ταράξαιεν τὴν ττόλιν ζητήσεων τῶν συνεγνωχότων τὴν 

σερᾶξιν γινομένων xal τοῖς αὐτοῖς μελλήσουσιν ἐπιιχειρεῖν ἄπορον 
τὴν ἀνδραγ ϑίαν φραξαμένου Γαΐου πρὸς αὐτοὺς μειζόνως. καλῶς 
οὖν ἔχειν ϑεωριῶν ἕν τῷ Παλατίῳ ἑπειτελουμένων αἀττεσϑαι τοῦ 
χρήματος" ἄγονται δὲ ἐπὶ τιμῇ τοῦ πρώτου μεταστησαμένου τὴν 
ἀρχὴν τοῦ δήμου Καίσαρος εἰς αὐτὸν μιχρόν τὲ πρὸ τοῦ βασιλείου 
χαλύβης ττηχτοῦ γενομένης, xal Ρωμαίων τε οἱ εὐτεατρίδαι ϑεωροῦ- 
σιν ὅμοῦ “ταισὶν xol γυναιξὶν xal ὃ Καϊῖσαρ᾽ δᾳστώνην τε αὐτοῖς 
ἔσεσϑαι πολλῶν μυριάδων ἀνϑρώπων εἰς ὀλίγον χωρίον καϑειργνυ- 

AMWELat 

1 Oxvovvtov, ov ex o corr. M ozvovrtov W ὀχνούντων πολλῶν] ὄχκνω 
τῶν πολλῶν E dum multos segnities detineret Lat ἔσται ἑκὼν] - - - - ἑχὼν 
A ἑχὼν E 2 τῇ πράξεῇ E πράξειν AM πρᾶξιν W ad agendum Lat 
3 χαπιτώλιον (ι ante τ i. ras. A) AME x«l τὰς] κατὰ E Ἐῤπὲρ τῆς 
ϑυγατρὸς] ὑπὸ τοῦ πατρὸσ M ὅ τῷ om. MW 6 Ἐώσε W δέ MWE 

7 *réyoc] στέγοσ MW ἐπὼ ἔτι E adhuc Lat 8 συνίστατο] συνίστα τότε 

MWE περίοπτον E 10 τινὲ γενέσϑαι πιστεύοντα] τινὰ πιστεύειν γενέσϑαι 

E τίμιον ὡς] σημεῖον ὡς ἀπὸ Hudson 12 τότε] tv ze MW. 13 οὕτως 
— Χαιρέας] tantum. habuit cum coniuratis chaereas ardorem Lat εὐχῆς] δι᾿ 
ὀργῆσ E ὀργῆσ i marg. A 14 διαρρυεῖν M. διαρρύεν W.— *ó' MW νομί- 
po») νόμων À χρήζωντα W 18 ἀλλὰ — 16 *vontofoA4v A καί zu 
σφάλματος] καὶ ἐπισφάλματοσ MW καὶ σφάλματοσ E 11 ταράξαιε E 
18 γιγνομένων MW xal τοῖς — 19 μειζόνως] et insidiarum iam non ualeret 
utilitas in futuro Lat αὐτοῖς] αὖϑις Holwerda αὐτῇ Bekker μελήσουσιν M 
19 ἀνδραγαϑίαν) ἀνδραγαϑείαν W ἀνδραγαϑίαν ποιήσαιεν Hudson 22 *a- 
τὸν] semetipsum Lat 23 τε] δὲ E 24 Ἔχε 8. M 25 χαϑειργμένων E 
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, c 3 , " 2 , , - μένων ὠστε εἰσιόντι τὴν ἐτειχείρησιν ποιήσασϑαι δυνάμεως τοῖς 

— 

ὑπασπισταῖς, εἰ χαί τινες τιροϑυμοῖντο, μὴ πταρατευξομένης αὐτῷ. 
βοηϑεῖν. 

12. Εἴχετο δὲ Χαιρέας, καὶ τῶν ϑεωριῶν ἐπελϑουσῶν τῇ 

πρώτῃ δεδογμένον ἅπτεσϑαι τῆς πράξεως ἰσχυρότερον ἣν τοῦ xoc. 
ἐχείνους τιροβεβουλευχότος τὸ τῆς τύχης συγχωροῦν ὑπερβολάς, καὶ 

τὰς τρεῖς ὑπερβαλλομένου ταῖς νομίμοις ἡμέραις μόλις κατὰ τὴν 
τελευταίαν αὐτοῖς ἐπράχϑη τὸ ἔργον. “Χαιρέας δὲ συγχαλέσας τοὺς 

συνωμότας »ἡεολὺς μέν, εἶσεεν, xal ó σπταρεληλυϑὼς χρόνος ὀνειδίσαι 
τὸ ἐπιμέλλον ἡμῶν ἐτεὶ τοῖς οὕτω βουλευϑεῖσιν μετ᾽ ἀρετῆς, δεινὸν 
δέ, εἰ χαὶ “μηγύματος γενομένου διαπεσεῖται 7 πρᾶξις καὶ n c0 
ὑβριεῖ μειζόνως. ἢ ovy ὁρώμεν, ὡς τῆς ἐλευϑερίας ἀφαιροῦμεν ὅ:τό- 
σας τῶν ἡμερῶν τιροσϑήχην τῇ Γαΐου τυραννίδι χαριζόμεϑα, δέον av- 
τούς τ᾿ ἀδεεῖς τὸ λοιπτὸν εἶναι xai τοῖς ἄλλοις αἰτίαν τοῦ εὐδαίμονος 
παρασχόντας δι᾿ αἰῶνος τοῦ ἅπαντος τοῖς αὖϑις ἐν ϑαύματι μεγάλῳ 

χαὶ τιμῇ χαταστῆγαι;“ τῶν δὲ οὔτε ἀντειττεῖν ὡς οὐ πάνυ χαλοῖς 
δυναμένων οὔτε τὴν πρᾶξιν ἄντιλχρυς δεχομένων σιγῇ δὲ χαταπε- 
σληγότων ,ví, φησίν, «o γενναῖοι, διαμέλλομεν; ἢ οὐχ ὁρᾶτε τὴν 
σήμερον τῶν ϑεωριῶν ἡμέραν ὑστάτην οὖσαν xoi Γάιον ἐχτελευσού- 
μέγον ;* ἐπὶ γὰρ ᾿4λεξανδρείας “ταρεσχεύαστο τελεῖν xarà ϑεωρίαν 
τῆς «“Τἰγύπτου. ,xaÀóv δὲ ἡμῖν προέσϑαι τῶν χειρῶν τὸ ὄνειδος 
τῇ Ῥωμαίων μεγαλαυχίᾳ τομτιεῦσον διά τὲ γῆς xal ϑαλάσσης; 
γεῶς δ᾽ οὐχ ἂν διχαίως χρίνοιμεν αὐτοὺς αἰσχύνῃ τῶν γενησομένων, 

AMWELat 
2 Ἐπαρατευξομένης] παραταξαμένησ M παραταξομένησ W 4 Elysto] 

ἠνείχετο E expectabat Lat ἠπείγετο Naber 9 Ἐδεδογμένον] δεδομένον A 
praecogitatum Lat Ἐ7ν] δ᾽ ἦν W 6 ἐχείνου AE T "ὑπερβαλλομέ- 
voc Ernesti Ἐτὰς νομίμους ἡμέρας Lowthius 8 Ἐδὲ συγχαλέσας] γὰρ 
χαλέσασ MW 10 τὸ] τε τὸ MW . ἐπιμέλον M ἔτι udAlov Bekker μετὰ 
MW 11 γινομένου ἃ χαὶ Γάιος — 13 χαριζόμεϑαὶ] et potius gaius nos 
afficiat cunctorumque auferat libertatem his diebus quos nos tijyrannidi eius adi-.- 

cimus Lat 12 ὅπόσας τῶν ἡμερῶν) Lat et i. marg. Α ὁπόσα τῶν ἡμετέρων 

AMW 18 προσϑήχην] ἢ προσϑήχην MW εἰ προσϑήχην, εἰ i. ras. A τῇ! 
τοῦ MW αὑτούσ A!  ὀ 14 τ᾽ ἀδεεῖς] τάδε εἰς MW 15 παρασχόντοσ W 

ἅπαντος] ἀπόντοσ MW praeteriti Lat τοῖς] vob MW ἐν ϑαύματι — 
16 τιμῇ om. MW 16 οὔτε] Dindorf οὐχ AE οὐδὲ MW *avrnsv W 
ὡς ov om. E Ἐώς οὐ — χαλοῖς] quasi non bene fuisset hortatus Lat 
καλοῖς] Hudson χαλῶσ AE χαλῶν MW 18 Ἐδιαμέλομεν M 19 ἡμέ- 

ραν ὑστάτην] ἐσχάτην ἡμέραν M. ὑστάτην ἡμέραν W τελευταίαν ἡμέραν E 
21 ἡμῖν] ὑμῖν Α uobis Lat 22 Ῥωμαίων μεγαλαυχίᾳ] μεγαλαρχία ῥδωμαίων 
M ϑαλάττησ 28 πῶς δ᾽ -- γενησομένων] nam quomodo non iuste erimus 
confusionis obnoxii Lat δὲ MW χρίνοιμεν] coni. χρίνωμεν A χρίνομεν MW 

TA 
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εἴ τις αὐτὸν Αἰγύπτιος χτείνειεν τὴν ὕβριν οὐχ ἡγησάμενος ἄνα- 
σχετὸν τοῖς ἐλευϑέροις 7εγονόσιν; ἐγὼ μὲν οὖν οὐχέτι εἰς γελείονα 

ἀνέξομαι τὰς σχήψεις ὑμῶν, χωρήσω δὲ τοῖς κινδύνοις ὁμοῦ σήμε- 

ρον ἡδονῇ φέρων πᾶν 0 τι xal γένοιτο ἐξ αὐτῶν, οὐδ᾽ ἂν ὕπερ- 
βαλλοίμην εἴχτιερ εἴη" τί γὰρ δὴ xal γένοιτ᾽ ἂν ἀνδρὶ φρόνημα 
ἔχοντι τούτου σχετλιώτερον, ἕτερον Τ Γάιον ἀναιρεῖν ἐμοῦ ζῶντος ἐμὲ 
τὴν ἐπεὶ τῷδε ἀρετὴν ἀφηρημένον ;" 

19. Καὶ ó μὲν ταῦτα εἰπὼν αὐτός τε ὡρμήχει πράξων τὸ 
ἔργον xci τοῖς Àowroig ἐνετοίησε ϑάρσος zacív τε ἦν ἔρως ὥστε- 
σϑαι τοῦ ἐγχειρήματος μηδὲν ὑπιερβαλλομένοις, ἕωθέν ve ἐπὶ τοῦ 

Παλατίου εἰώϑει τὸ ξίφος ὑτιεζωσμένος τῶν ἱπιπειχῶν᾽ ἔϑος γὰρ 
δὴ τοῖς χιλιάρχοις τοῦτο ἐξζωσμένοις αἰτεῖν τεαρὰ τοῦ αὐτοχράτορος 

τὸ σημεῖον, ἦν τε ἡ ἡμέρα χαϑήχουσα εἰς αὐτὸν τῆς πεαραλήψεως 
τοῦ σημείου. ἄρτι τὲ συνήει πεληϑὺς εἰς τὸ Παλάτιον ἐπὶ τερο- 
χαταλήιμει ϑέας ττολλῷ ϑορύβω χαὶ ὠϑισμῷ, χαρᾷ φέροντος Γαΐου 
τὴν imi τοιοῖσδε τῶν σιολλῶν σπουδήν, τταρὸ χαὶ διαχέχριτο οὐδὲν 
οὔτε τῇ συγχλήτῳ χωρίον οὔτε τοῖς ἱτιτεεῦσιν, φύρδην δὲ ἕζοντο 
x«l τοῖς ἀνδράσιν ὁμοῦ αἱ γυναῖχες χαὶ τῷ δούλῳ ἀναμεμιγμένον 
τὸ ἐλεύϑερον. Γάιος δὲ ττρούόδων αὐτῷ γενομένων ἔϑυσε τῷ Σε- 
βαστῷ Καίσαρι, ᾧ δὴ xci τὰ τῆς ϑεωρίας ἤγετο, καὶ τείπτοντος 
τῶν ἱερείων τινὸς συνέβη αἵματι τὴν ᾿“σπρήνα στολὴν ἑνὸς τῶν 
συγχλητιχῶν ἀνάτελεων γενέσθαι. τοῦτο Γαΐῳ γέλωτα μὲν “ταρέ- 
σχεν, ἦν δ᾽ ἄρα εἰς οἰωνὸν τῷ ᾿4΄σπρήνᾳ φανερόν" ἐπιιχατασφάζε- 
ται γὰρ τῷ Γαΐῳ. Γάιον δ᾽ ἱστορεῖται παρὰ φύσιν τὴν ἑαυτοῦ 
εὐτεροσηγορώτατον γενέσϑαι κατ᾽ ἐχείνην τὴν ἡμέραν καὶ δεξιότητι 
χρώμενον ὁμιλίας zt&vO^ δντινοῦν ἐχτελῆξαι τῶν τταρατυγχανόντων. 
μετὰ δὲ τὴν ϑυσίαν ἐπὶ τὴν ϑεωρίαν τραπεὶς ἐχαϑέζετο xal scegli 

AMWELat 1 
1 τις αὐτὸν] τισ οὖν αὐτὸσ MW κτείνειεν] κρίνειε W ἡγησόμενοσ 

MW δ σχήψεις] σχέψεισ MW cogitationes Lat ἡμῶν | *óuov] ὅμόσε 
Hudson 4 ὑπερβαλοίμην MWE 5 εἴπερ] ὅτι περ Hudson ἂν om. 
MW ὃ ἕτερον om. MW ἐμὲ] sius MW χαὶ ἐμὲ Lowthius 8 ταῦτ᾽ E 

tt] γε AME 10 *uxósv — 11 ἱππικῶν] nihilque differens diluculo ad 
palatium multitudo equestrium armata conuenit Lat ὑπερβαλομένοις coni. 
Ἐξωϑέν] εἴωϑέ MW 11 εἰώϑει] γέγονε E, om. MW ὠϑεῖ aut simile coni, 
Ἐτῶν ἱππικῶν] ἱπποχομῶν MW 12 δὴ om. MWE — *robite W 14 ἔπλη- 
ϑὺς] πλῆϑοσ MW [16 παρὸ] παρ᾽ ὧι αὶ διεχέχριτο ΒΞ 11 ἵζοντο E 
19 ἔϑυε MWE 21 Ἐσυνέβη — ἑνὸς om. W αἵματοσ E ἀσπρίνα E 
etex con A 23 δὲ MWE ἀσπρίνα E et ex corr. A. ἐπιχατασφάττε- 
ται E 24 γαΐϊοσ Α δὲ MW ἱστορεῖται) ferunt Lat 
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αὐτὸν τῶν ἑταίρων οἱ ἀξιολογώτατοι. κχατεσχεύαστο δὲ τὸ ϑέατρον, 
πηχτὸν δὲ ἐγίνετο χατὰ ἕχαστον ἐνιαυτόν, τοιόνδε τρόπον" ϑύρας 
ἔχει δύο φερούσας τὴν μὲν εἰς αἴϑριον, τὴν δ᾽ εἰς στοὰν εἰσόδοις 
χαὶ ἀποχωρήσεσιν, 0zt0C μὴ ταράσσοιντο οἱ ἔνδον à; πειλημμένοι, 
à δ᾽ αὐτῆς, τῆς χαλύβης ἐνδοτέρω διαφράγμασιν ἑτέραν ἀσειλη- ; 
φυίαις ἐπε ἀναστροφί τοῖς ἀνταγωνισταῖς xal ὅπόσα ἀχροάματα. 
συ γκαϑημένης δὲ ταῖς. σπληϑύος xal τοῦ Χαιρέου σὺν τοῖς χελιάρχοις 

ovz ἄπωϑεν τοῦ Γαΐου, δεξιὸν δὲ τοῦ ϑεάτρου χέρας ὃ Καῖσαρ 
εἶχεν, Βαϑύβιός τις τῶν συγχλητιχῶν ἀνὴρ ἐστρατηγηχὼς ἤρετο 
Κλούιον παραχαϑεζόμενον αὐτῷ καὶ τοῦτον ὑπατιχόν, εἰ δή τις 
αὐτῷ νεωτέρων πραγμάτων πέρι ἀφίκοιτο -τύστις, προμηϑὴς γενό- 
μενος τοῦ μὴ ἐξάχουστος εἶναι τάδε λέγων. τοῦ δὲ φαμένου μηδὲν 
πεύσϑαι σημεῖον ««τοιγαροῦν, ὦ Κλούιε, τυραννοχτονίας ἀγὼν 
πρόχειται.““ καὶ ὃ Κλούιος ,,ὦ γενναῖε, φησίν, σίγα, μή τις τ᾽ ἄλλος 
᾿Αχαιῶν μῦϑον ἀχούσῃ.““ πολλῆς δ᾽ ὀπώρας ἐπιχεομένης τοῖς ϑεω- 
ροῖς καὶ πολλῶν ὀρνέων ómóca τῷ σπανίῳ τίμια τοῖς χτωμένοις, 

ὃ Γάιος ἡδονῇ τὰς περὶ αὐτοῖς ἐθεώρει μάχας xal διαρτεαγὰς oi- 
χειουμένων αὐτὰ τῶν ϑεωρῶν. ἔνϑα δὲ χαὶ σημεῖα μανϑάνει δύο 
γενέσθαι" xal γὰρ μῖμος εἰσάγεται, καϑ' ὃν σταυροῦται ληφϑεὶς 
ἡγεμών, ὅ τε ὀρχηστὴς δρᾶμα εἰσάγει Κινύραν, ἐν ᾧ αὐτός τε ἐχτεί- 
vero xal ἢ ϑυγάτηρ Πῆύρρα, αἷμά ve ἣν τεχνητὸν πολὺ xol τεερὶ 

AMWELat 

| *éraígov, αἱ i.ras. A χατεσχεύαστο] i. marg. yo ἐν ἄλλοισ οὗ, κατε- 
σχεύαστο À 8 εἶχε coni. δὲ MW . 4 ταράσσοιντο] παρατάσσοιντο MW 
9 ἐκ δ᾽ — 6 ἀχροάματα] est etiam illic et alia cella, ubi lusores exerceri solent 
atque cantores Lat ὃὲ MW ἕτέρας ἀπειληφυίας Ernesti — 6 ἐπ᾽ ἀναστρο- 
gu» MW 1 δὲ] δὴ MWE ἔἘχαὶ τὸν χαιρέαν (χαιρέα W) MW χιλιάρχαισ W 
etex cor M 8 ἄπωϑε A! ἄποϑεν ME etex corr. αὶ δεξιὰν αὶ 9 Βαϑύ- 
βιος] βατίβιοσ E batybius Lat Οὐατίνιος Hudson. 10 Κλούιον] κλούιτον codd, 

χλαύιτον E οἰμίίμηι Lat Κλούβιον Hudson hic et infra παρεζόμενον AE 
Ἐδή om. MW 11 Ἑαὐτὸν πέρι &qízowo] περιαφίχοιτο codd. ἀφίκοιτο 
E πύστισ, ὑ i. ras. A πίστισ MW 12 rov δὲ — 14 πρόχειται] quo di- 
cente nihil sibi ea die (de cod. Ambr.) nuntiatum, o cluite, inquit, hodie tyranni- 

cidii certamen agitatur Lat 19 σημεῖον) om. E fort. recte, i. marg. yo σή- 
utgov A, quod habuit etiam Lat χλούιτε codd. Lat χλαύιτε E /—— 14 Ἐπρού- 
χειται W —— zAovroc codd. Lat χλαύιτοσ E τ᾽ om. WE et Lat, qui Cluuii 
responsum (— Homeri Il. XIV 90) graecis litteris expressit 15 δὲ MW 
ἐπιχεομένοισ W 16 τῷ σπανίῳ] vov σπανίων Α pro raritate sua Lat 
11 αὐτοῖς] αὐτῆσ MW 18 ἔνϑα δὲ — 19 γενέσθαι] in illo siquidem specta- 
culo duo ei auguria prouenerunt Lat ἔνϑα ói] ἐνθ δε MW δὲ] i. marg. 

yo δὴ A μανϑάνει! συμβαίνει Bekker 19 ληφϑεὶς) ληστὴς Bulengerus 
λῃστῶν Hudson depraehensus Lat 20 opyiotgo M χιννύραν M TÉ 
αὐτὸσ tr. A. — 21 περὶ] τὸ περὶ M τὸν περὶ W 
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τὸν σταυρωϑέντα ἐχχεχυμένον χαὶ τῶν περὶ τὸν Κινύραν. ὁμολο- 95 
P ᾿ * c } € 2 T f? * 

γεῖται δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἐχείνην γενέσθαι, ἐν y, Díhuvsov τὸν 
᾿Αμύντου ἸΠαχεδόνων βασιλέα χτείνει Παυσανίας εἷς τῶν ἑταίρων 

^ E , " τὰ M t€ » a , s 

εἰς τὸ ϑέατρον εἰσιόντα. Τ᾽ αἴου δ΄ ἐνδοιάζοντος, εἴτε τεαραμείνειεν 96 
- , ^ ^ , ^ € , , ^ 

5 elg τέλος τῇ ϑεωρίᾳ διὰ τὸ τελευταίαν εἶναι τὴν ἡμέραν εἴτε λου- 
τρῷ χρησάμενος καὶ σίτῳ εἶτα ἐπανίοι καϑὰ καὶ οἱ τερότερον, Ma- 
γουχιανὸς ὑπὲρ τοῦ Γαΐου χαϑεζόμενος xal δεδιώς, μὴ διαλυϑείη 
τὰ τῶν χαιρῶν εἰς κενόν, ἐξαναστὰς ἐπειδὴ zaí Χαιρέαν ἑώρα 

, , ) * ^ , ^ o^ 

περοεξεληλυϑότα, ἠπείγετο ϑαρσύνειν αὐτὸν τεροελϑών. λαμβάνεται 97 
10 δ᾽ αὐτοῦ τῆς στολῆς Γάιος χατὰ φιλοφροσύνην δῆϑεν χαί ,,τεοῖ δή, 

3 2. HMRISUN CB P ἰδοῖ δοχεῖ - , τ ΟἿΣ 

φησίν, ὦ μαχάριε;"" xal ὃ μὲν αἰδοῖ δοχεῖν τοῦ Καίσαρος καϑίζει, 
d P 35 - e ἢ ^ d , 

χρείσσων δ᾽ ὃ φόβος ἣν ὀλίγον ve διαλιιὼν εἶτα διανίσταται. χαὶ 98 
ὃ Γάιος οὐδὲν iuzoÓQv ἣν ἐξιόντι δοχῶν ἐπί τινε τῶν ἀναγχαίων 

P ^ »" 3 , ^ ^ 7 ^ , - TM 

χεοιεῖσϑαι τὴν ἔξοδον. Αμβρώνας δὲ xal αὐτὸς παρήνει τῷ Γαΐῳ 
M] , i , , - 3 , , 

15 χαϑὸ πρότερον ὑπιεξελϑόντι τιρός τὲ λουτρῷ xoi ἀρίστῳ γενέσϑαι 
LI , Y D! d ft. ^ , J. - ' , 

xal ἔπειτα δὲ εἰσελϑεῖν, χρήζων él zégag ἀχϑῆναι va ἐγνωσμένα. 
r M ^ , * » F^ * ΄ 

14. Καὶ οἱ περὶ τὸν Χαιρέαν ἔτασσον μὲν ἀλλήλους ἡ καιρός 99 
- , , τ , ' 3 , 

τὲ χαὶ ἐχρὴν ἕχαστον στάντα ἡ πιροσταχϑείη μὴ ατολιμτεάνεσϑαι 
ἐχειττονοῦντες. ἤχϑοντο δὲ τῇ διατριβῇ χαὶ τῷ μέλλεσϑαι τὰ ἐν 

, D ^ , e '!e - , 5 

20 χερσίν, ἐπεὶ xal περὶ ἐνάτην ὥραν ἤδη τὰ τῆς ἡμέρας yv. καὶ 100 
Χαιρέας βραδύνοντος Γαΐου τιρόϑυμος ἣν ἐπεισελϑεῖν ἐν τῇ καϑέ- 

AMWELat 
1 σταυρωϑέντα] iudicem crucifixum Lat τῶν] τὸν MW χιννύραν 

M 3 Ἐχτίνει W 4 *ói MW Ἐπαραμένοιεν Μ παραμένειεν W 
6 οἱ πρότερον] prius Lat πρότερον ed. pr. 7 διαλυϑείη] E διαχυϑείη codd. 
effluret Lat — S *zsvóv, e i.ras. M 9. ἐπείγετο W — *9oaovvew MW 
10 δὲ MWE 11 Ἐχαϑίζειν MW 12 Ἐδ᾽ δ] δὴ MW διανίστατο E 
13 ἐξιόντι! Lowthius et Hudson ἄξιόν τὶ codd. egredienti Lat ἀναγχαίων] ἐν 
αἰτία ἑχῶν MW necessaria Lat ἀναντιλέχτων ed, pr. 14 ᾿Αμβρώνας] ἀμ- 
βρωνᾶσ À ἀμπρώνασ MW yo ἀσπρίνασ i. marg. A ἀσπρήνασ E aspronas Lat 

καὶ αὐτὸς παρήνει!] μετεῖχε δὲ καὶ αὐτὸσ παρήνει E cum esset et ipse 
particeps operis ammonebat Lat — 15 χαϑὸ] χαϑ᾽ ὃν MW χαὶ E 16 δὲ om. 
E εἰσελθεῖν] remearet Lat Ἔχρῆζον ΜΝ 17 zal οἱ — 20 χερσίν] 
illi siquidem, qui circa chaeream erant, exacuebant alterutros quasi tempus esset 
singulos praeparari, ne ad opus absentes inuenirentur et neglegentes oportunum 

tempus amitterent Lat 18 xa om. MW 7 om. MW 19 ἐπιπονοῦντες] 
ἐπεὶ πονοῦντεσ ἃ ἐπιπονοῦντοσ W ἐπιπονοῦντας ed. pr. δὲ] δὴ AW 
μέλεσϑαι Μ 20 ἐννάτην WE 21 xal Χαιρέας — 228, 4 ἀπολουμένους] 
chaereas itaque (ardante gaio erat paratus, ut ingrederetur ad sedem eius, 
praescius tamen quia illic necem principis cum multo sanguine senatorum et 
simul equestrium adimpleret, licetque arderet, melius tamen esse iudicauit omnium 
tutamen libertatemque seruari Lat Ἐβραδύναντοσ A ἐπεισελϑὼν WE 

15* 
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Ópc« προσπεσὼν μέντοι πιροΐδει τοῦτο σὺν zt0AÀQ φόνῳ τῶν τε 
- ς , “- , - , ΄ 

βουλευτῶν χαὶ ὁπόσοι τῶν ἱπητέων παρῆσαν χαΐπερ δεδιὼς πρό- 
5 - , , - 2 , , 

Svuog ἣν, χαλῶς ἔχειν ἡγούμενος πᾶσιν ἀσφάλειαν xal ἐλευϑερίαν 
2 , 3Ía x , ' ' ' 2 ^ ΄ 
ὠγούμενος ἐν ὀλίγῳ τίϑεσθϑαι và χατὰ τοὺς ἀττολουμένους. xal 
δὴ τετραμμένων εἰς τὸ ϑέατρον εἰσόδῳ σημαίνεται Γάιος ἐξαναστὰς 

΄ 3 , , 3 - 

zal ϑόρυβος ἣν, ἀνέστρεφον δὲ zal oi συνωμόται καὶ ἄνεωθϑοῦντο 
ὴν τεληϑύν, λόγῳ μὲν διὰ τὸ δυσχεραίνειν τὸν Γάιον, ἔργῳ δὲ ἐπ᾽ τὴν τεληϑύν, λόγῳ μ χερ ὃν Γάιον, ἔργῳ δὲ ex 

3 , ^f , - 2 , , 2 

ἀδείας βουλόμενοι ἐν ἐρημίᾳ τῶν ἀμυνουμένων χαταστήσαντες αὖ- 
* cr - - , LJ , 

τὸν ἀπτέσϑαι τῆς σφαγῆς. προεξήεσαν δὲ Κλαύδιος uiv ὃ πάτρως 
ὑτοῦ χαὶ ΠΙᾶρχος Βινίχ ὁ τῆς ἀδελφῆς ἀνὴρ ἔτι δὲ Οὐαλέ αὑτοῦ καὶ Magxoc Βινίκιος ὁ τῆς ἀδελφῆς ἀνὴρ ἔτι δὲ Οὐαλέριος 

, [4] » " , nib , 2 ES - 

«Ἵ΄σιατιχός, οὺς ουδὲ βουλομένοις διαχλεῖσαι δύναμις ἣν αἰδοῖ τῆς 
A , ct 2 3 ^ ^ , 3 , 3 * 3 23 ^ 

ἀξιώσεως, εἵπετο ὃ αὐτὸς σὺν Παύλῳ -oovrvríg. ἐπεὶ δ᾽ ἐντὸς 
zj - ey UK ' * 3b» b] , c ' "n4 3; «9 

ἣν vov βασιλείου, τὰς μὲν ἔπ εὐϑείας οδοὺς λείπει, καϑ' ἃς δι- 
΄ - , 7 3 , 

ἑστήχεσαν τῶν δούλων οἱ ϑεραττεύοντες αὐτὸν xai ττροήεσαν oi 
M ' ΄- , , 2 ΄ 

σεερὶ τὸν Κλαύδιον τρέπεται δὲ κατὰ στενωττὸν ἠρεμηχότα «cl 
΄ ^ — , cr ἘΣ d KR 

ἐπὶ τόττον τιρὸς λουτροῖς γενησόμενος ἅμα xci :ταῖδας οἱ ἥχεσαν 
- 3 , , - - - , 

& τῆς «Ασίας κατανοήσων, “τομπτῆς αὐτῶν ἐχεῖϑεν γενομένης ἐτεὶ 
€ , ^ ἢ , ' , ^ 

ὕμνοις μυστηρίων ἃ ἐπετέλει, ἔνιοι δὲ xarà πυρριχισμούς, οἵ ἐν 
As , ' ft. 3 ' , , 

τοῖς ϑεάτροις ἔσοιντο. ὑπαντιάζει δ᾽ αὐτὸν Χαιρέας xal ἤτησεν 
e - - ^ , 2 , 3 

σημεῖον. τοῦ δὲ τῶν εἰς χλεύην avaxeuuévow eizóvrog οὐδὲν ἐν- 
δοιάσας λοιδορίαις τε ἐχρᾶτο χατὰ τοῦ Γαΐου χαὶ σπασάμενος τὸ 
ΞΡ , ^ ^ , 3 , 5 , , , 

ξίφος ἐπάγει “τληγὴν oqoÓoav: ov μήν ye ἣν καίριος. καίτοι γέ 
φασίν τινὲς προνοίᾳ τοῦ Χαιρέου γενέσϑαι τοῦ μὴ μιᾷ τεληγῆ 

d , M , 3^4^4* ES , , 

διεργάσασϑαι τὸν l'atov, ἀλλὰ τιμωρεῖσϑαι μειζόνως τελήϑει voav- 
μάτων. οὐ μὴν ἐμοὶ zttSavóc οὗτος ὃ λόγος διὰ τὸ μὴ ἐπιχωρεῖν 

AMWELat 

1 προσπεσεῖν  Ἐπροσήδει M —— προήδει μέντοι tr. φόνῳ] φόνῳ 
ἐσόμενον E 2 ὅσοι E δεδιὼς] δὲ εἰδὼσ E 3 πᾶσιν] πᾶσαν E 

5 εἰς --- εἰσόδῳ] ad spectaculorum uota Lat tov ϑεάτρου Lowthius εἰ- 
σόδῳ] τὴν εἴσοδον MW 6 Ἑάνωθοῦντο ἃ S ἀμυνομένων MWE 
9 *zaroos MW πατρῶοσ eti. marg. yo πάτρωσ A 10 Buvizioc] μινουχιανὸσ 

codd. ELat Οὐινίχιος Hudson, cf. infra $ 252 ubi itidem Mivovziavóc traditur 

et Tacit. ann. VI 15 μινουκιανὸσ ucozoc tr. E δὲ] δὲ zal E * ovaA- 
λέριοσ M 11 ᾿Ασιατικὸς] ἀσουατικὸσ À ἀνϑυπατιχὸσ MW ἀνϑυπατινὸσ E 
asiaticus Lat ovc] ex Lat Hudson oic codd. 12 δὲ αὐτὸσ MWE 

Παύλῳ '"Agovviío] ed. pr. ταλαιπωρουντίω codd. paulo arruntio Lat; cf. 
$ 145, ubi Arruntius Stella memoratur Ἐδὲ MW 13 *ex' om. ed. pr. 

διεστηχεσαν) δὲ (δὴ E) ἑστήχεσαν MWE 14 εϑεραπεύσοντες coni, 
16 Ἐἐπὶ τόπον] éniozotov Bekker ἐπίτομον coni. "παῖδεσ W * jxeaav] 
ἤεσαν M uenerant Lat 19 δὲ MWE — 21 "λοιδορίαισ, cci. ras. M — Ἐἐχρῆτο, 

ji ras. A 23 vov] τὸ MW μὴ] ui. ras. M 25 οὐ μὴν ἐμοὶ zu9«vog] 
ALat ἐμοὶ δὲ ἀπίϑανοσ MW 
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ἐν ταῖσδε ταῖς τιράξεσιν λογισμῷ χρῆσϑαι τὸν φόβον, Χαιρέαν δέ, 
εἴπερ οὕτως ἐφρόνει, avrov ἥγημαι. μωρίᾳ διαφέρειν ἡδονὴν τῇ 
ὀργῇ χαριζόμενον μᾶλλον ἢ ix τοῦ ὀξέος ἀπαλλαγὴν αὑτῷ τε χαὶ 
τοῖς συνωμόταις κινδύνων χαριζόμενον, διὰ τὸ πολλὰς ἂν μηχανὰς 
ἔτι γενέσϑαι βοηϑειῶν Γαΐῳ μὴ φϑάντι τὴν ψυχὴν ἀφεῖναι κάν- 

ταῦϑα Χαιρέᾳ λόγον ἂν γενέσϑαι οὐ περὶ τῆς Γαΐου τιμωρίας, 
ἀλλὰ τῆς αὐτοῦ xcl τῶν φίλων, ὅπου γε xal τιράξαντι χαλῶς ἂν 
εἶχε σιγῇ χρωμένῳ διαδιδράσχειν τὰς ὀργὰς τῶν ἀμυνομένων, οὐχ 

ὅπως ἄδηλον εἰ τύχοι χατορϑῶν ἐγ ἀλόγοις χρήζειν αὐτόν τὲ 
ἀτιολέσαι xci τὸν χαιρόν. xal τάδε μὲν εἰχάζειν “ταρέστω τοῖς 
βουλομένοις ἡ xal ϑέλοιεν. ὁ δὲ Γάιος ἀλγηδόνι τῆς τεληγῆς σπτερι- 
φερόμενος. μεσσηγὺς γὰρ τοῦ τὲ ὥμου χαὶ τοῦ τραχήλου φερόμε- 
γον τὸ ξίφος ἐπέσχεν ἡ χλεὶς πιροσωτέρω χωρεῖν, οὔτε ἀνεβόησεν 
bz ἐχιτλήξεως οὔτε ἐπεχαλέσατό τινας τῶν φίλων εἴτε ἀτειστίᾳ 
εἴτε xal ἄλλως ἀφρονήσει, στόνῳ δὲ χρησάμενος τιρὸς τῆς ἀλγη- 
δόνος τὸ ττεριὸν εἰς τὸ πτιρόσϑεν ἵετο φυγῆ. καὶ δεξάμενος αὐτὸν 
Κορνήλιος Σαβῖνος τὴν διάνοιαν ἤδη προκατειργασμένον ὠϑεῖ χαὶ 
χλιϑέντα ἐπεὶ jene zt0ÀÀ0l st&QuOTCYTEG ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγκελεύσματος 
ἔχοτιτον τοῖς ξίφεσιν, γιαραχελευσμός τὲ τὰ τερὸς ἀλλήλους xal 

πρὸς ἔρις αὐτοῖς Qv. τελευταῖα δὲ ᾿Αχύλας, ὁμολογεῖται δὲ ὑτεὸ 

γεάντων τ.ληγὴν ἐτταγαγών, μεϑίστησιν αὐτὸν ἀχριβῶς. ἀναϑείη δ᾽ 
ἄν τις τὴν πρᾶξιν Χαιρέᾳ᾽ xoi γὰρ εἰ σὺν στολλοῖς ἐπεράχϑη τὸ 

AMWELat 
| ταῖσδε ταῖς] huiusmodi Lat χρήσασϑαι MW φόβον] φόνον MW 
2 διαφέρειν] ἂν διαφέρειν coni. 3 χαριζόμενον eicit Ernesti, uid. 

Holwerda p. 53 — o&£éoo MW «vto MW — 4 μηχανὰσ om. M in confinio 
paginarum 9 βοηϑείασ M βοήϑειαν W φϑάσαντι MW 6 λόγον] 
λοιπὸν MW 1 φίλων] φίλων σωτηρίας coni. γε om. ἃ πράξαντι] 

πρᾶξαί τι MW 8 ὀργὰς! δρμὰσ M. iracundiam Lat 9 αὐτόν — 10 
εἰχάζειν om. MWE 11 περιφερόμενος! φερόμενοσ MWE ferebatur Lat 
12 Ἐμεσηγὶσ M φερόμενον, φε i. ras. angustiore ἃ 15 *gróvo — 16 
περιὸν] sed dolorem fortiter ferens Lat 16 Ἐπεριὸν] περιττὸν ed. pr. 
zal δεξάμενος — 20 jv] quem suscipiens cornelius sabinus et ipse iam sua mente 
praestructus impulit. tum genu flexo cadentem multi circumastantes singuli ad 
inuicem gladiis et quasi ad certamina discerpserunt Lat 17 *zpozxe«rtto- 

γασμένοσ MWLat καὶ κλιϑέντα] κλιϑέντα MW κλιϑέντα δ᾽ E 18 ἔπολ- 
λοὶ] πολλοὲ δὲ MW *adg]iég' M Ἐξἐχχελεύσματοσ MW 19 τὰ 
om. ME 20 *zxpóc ἔρις] προσέρισ Α πρόσερισ M τελευταῖα — 21 
ἀκριβῶς! constat autem. quia ultimus aquilas ei mortis intulit plagam Lat 

y 

τελευταία Α τελευταίαν E ó om. ed. pr. ὑπὸ παρὰ M — ?1 ἁπάντων 
W Ἐμεϑίστησιν] 5 μεϑίστησιν ed. pr. 22 Ἐχαιρέα: A 

108 

109 

110 

111 
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ἔργον αὐτῷ, ἀλλ᾽ ovv πρῶτός τε ἐνεϑυμήϑη εἶναι μέντοι αὐτῶ ὃς 
112 προλαβὼν πολὺ τῶν ἁπάντων. xol πρῶτος μὲν τολμηρῶς ἐξεῖπεν. 

τοῖς λοιποῖς, δεχομένων δὲ τὸν ἐπὶ τῷ φόνῳ λόγον σποράδας τε 
ἤϑροισεν xal τὰ πάντα φρονίμως συγχροτήσας ἔνϑα γνωμῶν cio- 
ηγήσεως ἐχρῆν τεολὺ χρείσσων ἐγίγνετο xal λόγοις χαϑωμίλησεν χρη- ὃ 

113 στοῖς ὡς οὐ τολμῶντας ἠνάγκασέν τε τοὺς ἅπαντας, ἐπεί τε χαιρὸς — 
ἐλάμβανεν χειρὶ χρήσασϑαι, φαίνεται χἀνταῦϑα τιρῶτός ve ὁρμήσας 
xol ἁψάμενος ἀρετῇ τοῦ φόνου xal τοῖς ἄλλοις εὐεπίβατον σεαρα- 
σχὼν xci προτεϑνεῶτα Γάιον, ὥστ᾽ ἂν διχαίως xal ὅπόσα τοῖς 

λοιττοῖς εἴη ττεττραγμένα τῇ Χαιρέου γνώμῃ τὲ xal ἀρετῇ πιροστέ- 
ϑεσϑαι xal ττόνῳ τῶν χειρῶν. 

114 15. Καὶ Γάιος μὲν τοιούτῳ τρόπῳ χρησάμενος τῆς τελευτῆς 
115 ὑχτὸ τοῦ z0AÀo0 τῶν τραυμάτων ἀποψυχϑεὶς ἔχειτο. οἱ δὲ τεερὶ 

τὸν Χαιρέαν ἐπειδὴ χατείργαστο αὐτοῖς ἤδη Γάιος, δδοὺς μὲν τὰς 
αὐτὰς ἰόντες σώζειν αὑτοὺς ἀμήχανον ἑώρων, ὄχνῳ τε τῶν γεγονό- 
των, οὐ γὰρ μιχρὸν ἣν τὸν αὐτοχράτορα ἀνῃρηχόσι τὸ κινδύνευμα 
ὑστό τε ἀνοίας τοῦ δήμου τιμώμενον καὶ ὄντα προσφιλῆ xol τῶν 

116 στρατιωτῶν μὴ ἀναιμωτὶ ποιησομένων τὴν ζήτησιν αὐτοῦ, ἄλλως 
τε στενῶν οὐσῶν τῶν ὁδῶν. xa9^ ἃς ἔπραξαν τὸ ἔργον, καὶ μεγά- 
λου πιλήϑους ἐμφράξαντος αὐτὰς τῆς ve ϑεραπείας καὶ δττόσοι τῶν 
στρατιωτῶν ἐπὶ φυλαχῇ τοῦ αὐτοχράτορος ἐχείνην σπταρῆσαν τὴν 

117 ἡμέραν, ὅδδούς τε ἑτέρας χωροῦντες “ταρῆσαν εἰς τὴν Γερμανιχοῦ 
μὲν οἰχίαν τοῦ Γαΐου ττατρός, ὃν τότε ἀνῃρήχεσαν, συνημμένη δὲ 
ἐχείνη, διὰ τὸ ἕν τὸ βασίλειον ὃν ἐπ οἰχοδομίαις ἑχάστου τῶν ἐν 
τῇ ἡγεμονίᾳ γεγονότων ἀσχηϑὲν ἀττὸ μέρους ὀνόματι τῶν olxoÓo- 
μηϑησομένων ἢ χαί τι τῶν ἡμερῶν οἰχήσεις ἀρξάντων τὴν ἐπτωνυ- 

] 

AMWELat | 
1 εἶναι — 2 πολὺ] εἰναι μέντοι αὐτὸ oo πραχϑείη προυλαβεῖν πολὺ, litt. — 

τοι αὐτὸ --- προῦ 1. ras. m. 2, litt. ἐν πὶ i. ras. m. 1 À τοιαῦτα ὡς πραχϑείη προ- 
λαβὼν πολὺ ed. pr. — 5 ἐγίνετο ΜΝ Ἐχαϑομίλησε W — 6 παντασ MW  — 
" χρῆσϑαι M 8 ἀρετῇ! ἀρχῇ Hudson 9. ὥστε MW [10 τοῦ Χαιρέου] τοῦ 
χαιρέα W τῶ χαιρέα Μ 14 τὰς αὐτὰς] Hudson τοσαύτασ codd. E eadem Lat 

15 "σώιζεν αὶ *avcovo codd. 16 τὸν om. E 20 Ἐἐμφράξαντασ Μ΄. — 
τῆς tt ϑεραπείας om. Lat τε om. MW 22 τεῖ γε A δέ ye E. 23 avrvqgu-— 
μένη — 231, 2 ἦσαν] erat enim haec domus coniuncta regalibus eo quod hi qui 
in eminentia constituti sunt diebus suae potentiae in talibus habitare noscuntur... 
εἰ declinantes multitudinis inuasionem esse iam uidebantur in requie Lat n 

συνημμένη, litt. συνὴημ i. ras. angustiore m. 1 A συνημμένην δὲ ἐχείνην Bekker 
συνημμένην δὲ ἐχείνῃ Lat recte ut uid., quamquam haec grauiter corrupta sunt 

24 ἐποιχοδομίαισ Δ ἐποιχοδομαῖς Holwerda — 25 γεγονότος coni. — oixoóo- 
μησαμένων ed. pr. — 26 τῶν om. ed. pr. ἡμερῶν} ἡμετέρων MW et i. marg. 
Α μερῶν ed. pr. οἴχησισ MW οἰχήσεως ed. pr. ἐπονυμίαν W 
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μίαν τταρασχέσϑαι. “καὶ διεχηιεσόμενοι ἐχ τοῦ τελήϑους τὴν ἔφοδον 

ἐν ἀδείᾳ τὸ παρὸν ἦσαν λανϑάνοντος ἀχμὴν χαχοῦ τοῦ τὸν αὐτο- 
χράτορα παρειληφότος. πρώτους δὲ εἰς τοὺς Γερμανοὺς ἡ at- 

σϑησις ἀφίχετο τῆς Γαΐου τελευτῆς. δορυφόροι δ᾽ ἦσαν οὗτοι 

ὁμώνυμοι τῷ ἔϑνει ἀφ᾽ οὗ χατειλέχατο Κελτιχοῦ τάγμα τταρεχόμε- 
vot τὸ αὐτῶν. ϑυμῷ δὲ χρῆσϑαι πάτριόν ἐστιν αὐτοῖς, ὥσττερ 
σπάνιον εἴ τισιν ἑτέροις βαρβάρων διὰ τὸ ἡσσόνως λογισμὸν ἐτειδέ- 
χεσϑαι τῶν ποιουμένων, ῥωμαλέοι τε τοῖς σώμασι χαὶ τῇ τιρώτῃ 
ὁρμῇ συνιόντες τοῖς πολεμίοις, otc ἂν νομίσωσι, μεγάλα χκατορϑοῦν- 
τες. οὗτοι οὖν σπυϑόμενοι τοῦ Γαΐου τὴν σφαγὴν καὶ ττεριαλγή- 
σαντες διὰ τὸ μὴ ἀρετῇ χρίνειν inl τοῖς ὅλοις, ἀλλὰ συμφέροντι 
τῷ αὐτῶν, μάλιστα δὲ αὐτοῖς πιροσφιλὴς ἣν Γάιος δόσεσι χρημάτων 
τὸ εὔνουν αὑτῷ χτώμενος, σττασάμενοι τὰ ξίφη, τιροειστήχει δ᾽ αὐτῶν 
Σαβῖνος χιλιαρχῶν οὐ δι᾿ ἀρετὴν καὶ γενναιότητα προγόνων, uovo- 
μάχος γὰρ ἦν, ἰσχύι δὲ σώματος τὴν ἐπὶ τοιούτοις χτησάμενος 
ἄϑροισιν ἀρετήν, διεξήεσαν τῆς οἰχίας ἀνερευνώμενοι τοὺς σφαγέας 
τοῦ Καίσαρος. ᾿σπρήναν ve χρεουργήσασιν αὐτοῖς διὰ τὸ πρώτῳ 
χιερισιεσεῖν, οὗ τὴν στολὴν μιᾶναν τὸ αἷμα τῶν ϑυμάτων, ὥς μοι 
λέλεχται ττρότερον, οὐχ i ἀγαϑῷ τὴν συντυχίαν ἀττεσήμαινε τοῦ 
γεγονότος δεύτερος Νωρβανὸς ὑττηντίαζεν ἐν τοῖς γενναιοτάτοις τῶν 
χεολιτῶν xal “τολλοὺς αὐτοχράτορας παρεχόμενος τῶν ττροττατόρων. 
xal μηδὲν αἰδουμένων αὐτοῦ τὴν ἀξίωσιν ἰσχύι πτρούχων ἀφαιρεῖ- 
ται τὸ ξίφος τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιόντων συμτιλαχεὶς φανερός τε ἣν 

AMWELat 
1 διεχπεσούμενοι, οὐ ex ὁ COrr. À διεχπεσόντεσ E ix om. E τῆς 

ἐφόδου Hudson 2. χαχοῦ] τοῦ χαχοῦ A 4 δορυφόροι — 9 χατορϑοῦντες] 
erant enim armigeri aequiuocum genlis suae celticae habentes tagma, quorum 
patriae mos est inportabili uti furore sicut hispanis aut ceteris barbaris, eo 
quod omnes huiusmodi homines ratione minores sint, corporibusque robusti et 
impetu primo quibuscumque congressi hostibus praeualentes Lat δ τε 

MW οὗτοι] αὐτοὶ MW ὅ ὁμώνυμον Lat ἀφ᾽ ἐφ᾽ AM κχκατειλέχατο] 
, t A] , * Dindorf χατειλήχαστὸ, c ex v corr. À χατείλεχαν τὸ MW — 6 τὸ om. MW 

8 post τῶν ras. 9—10 litt. A 9. "συνόντεσ A οὖς] ov ed. pr. νομίσωσι, 
post o spatium 1 litt. uacuum W δρμίσωσι ed. pr. 13 αὑτῷ! αὐτῶν ΜΕ 

* προεστήχκει MW δὲ WE 16 ἀϑροισιν] om. MWE «vóg&oiv 
Bekker ^ *&osc;v) dignitatem Lat ἀρχὴν éd. pr. ^ post Ἐσφαγέας ras. 2—3 
lit. A — 17 ἀσπρίναν E etexcorr A "πρώτῳ] πρῶτοσ MW —— 19 ἔάπε- 
σήμανε À 20 δεύτερος Noofgavóc] βάρβαροσ ῥδωμανὸσ M. βάρβαροσ voo- 
μανὸσ W post hunc (occurrit eis) barbarus norbanus Lat 20 *vozxavcats 

(-ζεν W) MW *éy om. MW 23 *vrov πρώτων MW τὸν πρῶτον Hol- 
werda “τῶν om. MW 
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ovx ἀπραγμόνως τεϑνηξόμενος, μέχρι δὴ σεερισχεϑεὶς πολλοῖς τῶν 

ἐπιφερομένων ἔπεσεν ὑττὸ τελήϑους τραυμάτων. τρίτος δὲ ᾿Αντήιος 
τῶν ἐκ τῆς βουλῆς σὺν ὀλίγοις, οὐ τυχαίως τοῖς Γερμανοῖς χαϑά- 

στὲρ οἱ πρότερον σιεριπτεσών, ὑπὸ δὲ φιλοϑεαμοσύνης καὶ ἣδο- 
γῆς τοῦ αὐτόπτης γενόμενος Γαΐου χειμένου μῖσος εὐφρᾶναι τὸ 
πρὸς αὐτόν" τὸν γὰρ στατέρα τοῦ ᾿ΑἸντηίου χαὶ ὁμώνυμον φυγάδα 
ἐλάσας xal μὴ ἀρχεσϑεὶς χτείνει στρατιώτας ἀττοττέμψας. καὶ τπεαρῆν 
μὲν διὰ τάδε εὐφρανούμενος ϑεωρίᾳ τοῦ νεχροῦ, ϑορυβουμένης 
δὲ τῆς οἰχίας χρύπτειν αὑτὸν ἐνθυμησάμενος οὐ διαφυγγάνει τῶν 
Γερμανῶν τό ve εἰς τὴν ἔρευναν ἀχριβὲς χἀτπὶ τοῖς φόνοις ὁμοίως 
τῶν τὲ αἰτίων xci μὴ ἐξαγριωσάντων. xci οἵδε μὲν ταύτῃ τε- 
ϑνήχεσαν. 

16. Eig δὲ τὸ ϑέατρον &cel ἀφίκετο ὃ λόγος περὶ τῆς Γαΐου 
τελευτῆς, ἔκπεληξίς τὲ χαὶ ἀτειστία ἣν" οἱ μὲν γὰρ xci πάνυ ἡδονῇ 
δεχόμενοι τὸν ὄλεϑρον αὐτοῦ χὰν πρὸ σπτολλοῦ ἡγησάμενοι σφίσιν 
ἀγαϑὸν συνελϑεῖν ὑπὸ δέους ἐν ἀπιστίᾳ ἦσαν. εἰσὶ δ᾽ οἷς καὶ 
γτάνυ το ἐλτείδων ἣν διὰ τὸ μὴ ἐθέλειν τι τοιόνδε zeot τῷ Γαΐῳ 
γεγονέναι μηδὲ ἀληϑείᾳς προστέϑεσϑαι διὰ τὸ μὴ οἷόν ve ἀνϑρώτεῳ 
εἶναι τοιᾷδε ἀρετῇ χρῆσϑαι. γύναια δ᾽ ἣν ταῦτα καὶ :ταῖδες ὅττό- 
σοι τὲ δοῦλοι χαί τινες τοῦ στρατιωτιχοῦ, οἱ μὲν διὰ τὸ μισϑο- 
φορεῖν xal οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ συντυραννοῦντες xol διαχονίᾳ τῆς xov 
ἐχεῖνον ὕβρεως ἐπτανασειόμενοι τοῖς χρατίστοις τῶν πολιτῶν τιμῆς 
τε ἅμα καὶ ὠφελειῶν τυγχάνειν, ἡ δὲ αὖ γυναιχωνῖτις xal τὸ νεώ- 
τερον, ὅτεερ ὄχλος φιλεῖ, ϑεωρίαις τε χαὶ μονομαχιῶν δόσεσιν χαί 
τινων χρεαγομιῶν ἡδοναῖς ἀνειλημμένοι, ἃ ἐπράσσετο λόγῳ μὲν 
ἐπὶ ϑεραπείᾳ τῆς mÀ ΟΣ τὸ δ᾽ ΝΣ ru τῆς μανίας 

AMWE Lat 

2 τῶν τραυμάτων E 3 τῶν ἐχ — ὀλίγοις] σὺν ολίγοισ τῶν ἐκ τῆσ 
βουλῆσ ἀνὴρ E *ov τυχαίως om. Lat *roic γερμανιχοῖσ M 4 *oi] 
οὐ MW ὃ γενόμενος] γενέσϑαι Ὲ uicog — 6 αὐτόν] διὰ μίσουσ ἐφέρετο 
πρὸσ αὐτὸν E 1 ἐπιπέμψασ E, fort. recte 8 εὐφραινόμενοσ MW 
9 "αὐτὸν Α'Μ 10 ἀκριβὲς] ἀχριβέσι MW καὶ ἐπὶ MW 11 *aitióv MW 
Ἐξξαγριῶσαν coni. οἵδε] οἷδε Α οἱ MW 13 εἰς δὲ] óc δὲ εἰσ E. ἐπεὶ 
om. MWE 15 x&v] x«l ἃ 16 ἀγαϑῶν A δὲ MW 17 διὰ τὸ — 19 

χρῆσϑαι cum neque uellent circa gaium aliquid huiusmodi prouenire nec uere 
hoc crederent quasi non posset aliquis hominum opus huius uirtutis implere 
Lat ϑέλειν E περὶ ἐπὶ MW τῷ om. MW 18 μηδὲ] Bekker μήτε 
codd. ἀνϑρώπων MW 19 *0'] zc MW 22 ὑπανασειόμενοι E. 23 δ᾽ E 

τὸ νεώτερον] E τὸν νεώτερον ἃ τῶν νεωτέρων M τωνεώτερον W iuuenes 
Lat 25 ἐνειλημμένοι E. ἃ ἐπράσσετο --- 26 πληϑύος] quas in ludis agebat 
gaius, ut quasi populo uoluptatem exhiberet Lat 20 ἐϑεραπείᾳ! ϑεωρία MW 

eti .marg.A  *zA59voc] 9000 W δὲ ΜῈ ἐχπιμπάντα M ἐχπιπλάντα W 
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Γαΐου τὴν ὠμότητα" οἱ δὲ δοῦλοι διὰ τὸ ἐν τιεροσηγορίᾳ τε elvat χαὶ 
χαταφρονήματι τῶν δεσποτῶν, ἀποστροφῆς τῷ ὑβρίζοντι αὐτὴν 
οὔσης τῆς κατ᾽ ἐχεῖνον ἐτειχουρίας " ὑῴδιον yàg ψευσαμένοις τε κατὰ 

τῶν χυρίων τιεειστεῦσϑαι χαὶ τὰ χρήματα ἐνδείξασιν αὐτῶν ἅμα 
ἐλευϑέροις τὲ εἶναι cl τιλουσίοις μισϑῷ τῶν κατηγοριῶν διὰ τὸ 
ada αὐτοῖς τιροχεῖσϑαι τὰς ὀγδόας τῶν οὐσιῶν. τῶν δὲ εὐτεατριδῶν 
εἰ χαί τισιν πιστὸς ὃ λόγος φανείη, τοῖς μὲν ἐκ τοῦ προειδέναι τὴν 

ἐπιβουλήν, τοῖς δ᾽ ὑπὸ τοῦ ϑέλειν εὐχτὸν ἡγουμένοις, σιγῆ τεαρεδί- 
doro οὐ μόνον ἡ ixi τοῖς ἠγγελμένοις χαρά, ἀλλὰ xci ἡ δόξα τῆς 
ἀχροάσεως, οἱ μὲν δεδιότες, μὴ χαὶ ψευσϑεῖσιν ἐλτείδος τιμωρίᾳ 
συνέλϑοιεν ὡς τιροεξορμήσασιν ἀττοφήνασϑαι τὴν διάνοιαν ἑαυτῶν, 
οἱ δ᾽ ἐξετιστάμενοι διὰ τὸ τῆς ἐπιβουλῆς μετασχεῖν μειζόνως ἔχρυτι- 

τον ἀλλήλων ἀγνοίᾳ xci δεδιότες, μὴ τιρός τινα εἰσιόντες, οἷς ἡ 
τυραννὶς ἑστῶσα ὠφέλιμος ἦν, ζῶντος Γαΐου κολασϑεῖεν ἐνδείξεως 

γενομένης. ἐπεὶ xal ἕτερος ἐπιεφοιτήχει λόγος ὡμιληχέναι μὲν 
τραύμασιν, οὐ μὴν ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῶντα ἐν ϑεραττείαις ὑττὸ τῶν 

ἰατρῶν εἶναι. ἦν τὲ πιστὸς οὐϑεὶς οὐδενί, ᾧ x&v ϑαρσήσας γνώ- 
μὴν ἀπιοφαίνοιτο τὴν αὐτοῦ" ἢ γὰρ φίλος ὧν ὕποτιτος ἐγίνετο εὐνοίᾳ 
τῆς τυραννίδος ἢ καὶ μίσει πρὸς ἐχεῖνον χρώμενος τῷ πρὸς αὐτὸν 
οὐδαμόϑεν εὐνοίᾳ χρωμένῳ διαφϑείρειν τὴν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις 
χείστιν. ἐλέγετο δὲ ὑπό τινων, oi xoci μάλιστα τοῖς εὐπατρίδαις 

ἠφάνιζον τὸ εὐθυμοῦν τῆς ἐλπίδος, ἐν ἀμελείᾳ χινδύνων γεγονότα 
x«i ἄφροντιν χομιδῇ τῶν τραυμάτων, ὥσττερ εἶχεν ἡματωμένον ἐτεὶ 
τῆς ἀγορᾶς διεχιτεσεῖν xav δημηγορίαις εἶναι. xot τάδε μὲν εἰχάζετο 
βουλήσει τῇ ἀλογίστῳ τῶν ϑροεῖν “ττροϑεμένων xal im^ ἀμφότερα 

AMWELat 

2 αὐτὴν] αὐτοὺς ed. pr. αὐτῶν coni. 4 πεπίστευται MW πιστευεσϑαι 
E 5 *,uc09] ἃ μισϑῶ MW τὸ] τὰ MW — 6 óbom.ALat 7 εἰ καί 

τισιν} igitur uel si aliquibus Lat 8 δὲ MW 9 ἢ &xi] eni A ἐπὶ MW 
10 τιμωρίασ MW poenae (datiuo) Lat 11 προσεξορμήσασιν Ἢ προ - εξορμή- 
σασιν A ἑαυτῶν] τὴν ἑαυτῶν MW 12 δὲ MW et ex corr. A 13 τινα] 

τινας Hudson 14 ὠφέλημοσ W — 15 Ἐώμιληχέναι — 16 ἀποϑανεῖν] quia res 
quidem a coniuratis fuisset temptata, non tamen gaius extinctus Lat Ἐδμι- 
ληχέναι W μὲν] μὲν γάϊον E 11 ἣν τε — 18 αὐτοῦ] nullusque erat ueraa 
cui se quicumque committeret aut suam panderet uoluntatem Lat 7.0100, 
ὃ ex à corr. A οὐϑεὶς] ex Lat αὖϑισ codd. οὐδεὶς Bekker οὐϑενὲ MW 
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€ 

ᾧ zàv] ὧν xci MW 18 αὐτοῦ AM — 19 πρὸς ἐχεῖνον om. M — 20 διαφϑεί- 

9t. cod. Voss. apud Hudsonum 21 "τῶν εὐπατριδῶν coni. 28 *&ggovtic 
MW χομιδὴῆσ E Ἐεῖχεν] ἔχειν A 24 χἀν] zc) A'MW χαὶ ἐν E et ex 
Corr. A δημιγορίαισ W δημηγορία E — 25 ἀμφότερα, ότερα i. ras. M 
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δόξη τῶν axovóvrov λαμβανόμενα" οὐ μὴν τήν γ᾽ ἐνέδραν ἐξέλιπον 
δεδιότες τὴν ἐπενεχϑησομένην προεξιοῦσιν αἰτίαν" οὐ γὰρ ἐφ᾽ ἧς 
ἀξιοῖεν διανοίας γενήσεσϑαι zeol αὐτοῖς τὴν χρίσιν. ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἧς 
εἰχάζειν ἐϑελήσειαν vovg ve χατηγορήσοντας χαὶ τοὺς δικάζοντας. 

17. Ἐπεὶ δὲ καὶ πλῆϑος τῶν Γερμανῶν περιέσχε τὸ ϑέατρον 
ἐσττασμένων τὰ ξίφη, πᾶσι τοῖς ϑεωροῖς ἐλτεὶς ἦν ἀπολεῖσϑαι, καὶ 
περὸς πᾶσαν οὕτινος εἴσοδον πτοία εἶχεν αὐτούς, ὡς αὐτίχα μάλα 
συγχοπήσοιντο, ἐν ἀμηχάνοις τὲ ἦσαν οὔτ᾽ ἀπιέναι ϑάρσος cloge- 
ρόμενοι οὔτε ἀχίνδυνον τὴν διατριβὴν τὴν ἐπὶ τοῦ ϑεάτρου πεπει- 
στευχότες. εἰσττιτττόντων τε ἤδη βοὴ τοῦ ϑεάτρου ῥήγνυται xad 
ἱχετείαν τρεπομένου τῶν στρατιωτῶν, ὡς πάντων ἀγνοίας αὐτῇ 
γενομένης xal τῶν βουλευϑέντων τοῖς ἐπαναστᾶσιν, εἰ δή τις xal 
γέγονεν ἐπανάστασις, xal τῶν γεγονότων. φείδεσθαι οὖν χαὶ μὴ 
τόλμης ἀλλοτρίας παρὰ τῶν οὐδ᾽ ἐν αἰτίᾳ γενομένων ἀττολαμβάνειν 
τιμωρίαν, τταρέντας ἐρεύνην τῶν τεετεραχότων 0 τι xol ττετεραγμένον 1 
εἴη καταστῆναι. χαὶ οἱ μὲν ταῦτά τε χαὶ περαιτέρω μετὰ δαχρύων 
xal τύψεως περοσώττων ἐτειϑειάζοντες xal ποτνιώμενοι ὅπόσα ἀνεδέ- 

δασχεν αὐτοὺς ὃ χίνδυνος ἑστὼς πλησίον, xal ὡς ἂν τις ἀγωνιζό- 

μενος ττερὶ τῆς ψυχῆς εἴποι τι, ἔλεγον. ϑραύεται δὲ τῶν στρατιω- 
τῶν πρὸς ταῦτα ἡ ὀργὴ καὶ μεταμελῆσαν αὐτοῖς τοῦ ἐπὶ τοῖς 
ϑεωροῖς βουλεύματος, ὠμόν τὲ γὰρ ἣν τοῦτο καὶ ἐχείνοις καίπερ 
ἐξηγριωχόσιν ἐδόχει, τὰς χεφαλὰς τῶν ττερὶ τὸν ᾿σπρήναν ἐπὶ τὸν 
βωμὸν ἀπερεισαμένοις. πρὸς ἃς μειζόνως &vadov οἱ ϑεωροὶ Aoyt- 

AMWELat 

1yse MW ἐνέδραν] loca suae custodiae Lat ἕδραν Dindorf 2.προϊοῦ- 
σαν M προϊοῦσιν W ov γὰρ — 4 δικάζοντας! quando non qua uoluntate 
discederent accusari poterant aut damnari , sed quemammodum uellent accusa- 
tores aut iudices Lat ἐφ᾽ ἀφ᾽ Hudson 48 ἐξίοιεν ex Lat Hudson ἃὅἧια- 
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τόλμησ " -,» ἡ ex ἡ corr. À τῶν οὐδ᾽ τοῦδε MW τῶν οὐδὲ E 15 * ruuo- 
oi«v] τιμωρία τι ἃ ἐρεύνη»] coni. ἐρεύνη A ἐν ἐρεύνη MWE Ἐπεπραγ- 
μένων MW 17 ἂν ἐδίδασκεν À 19 εἰποι] εἴποιέν MW Ἐπρὸσ ταῦτα 
τῶν στρατιωτῶν tr. MW 20 μεταμελῆσαν)] μεταμελήσαντοσ MWE paenitentia 
ducti sunt Lat μετεμέλησεν Hudson 21 τοῦτο] 0 τε MWE 22 "τὰς χεφα- 
λὰς — 23 ἀπερεισαμένοις! portabant enim etiam capita asprenae et eorum quos 
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᾿Ξ r4 - 23 - 35227 - $9: lg ) 
σμῷ τε ἀξιώσεως τῶν ἀνδρῶν xci ἐλέῳ τοῦ τιάϑους, ὥστε sap 

ὀλίγον xal αὐτοῖς οὐδὲν ἐλλιτιεστέρως τὰ τῶν κινδύνων ὁμιλήσαντα 
ἐπανασεσεῖσθϑαι, ὧν ἄδηλον εἶναι τὴν συμφορὰν εἴτεερ εἰς τέλος 
φευχϑῆναι δύναιτ᾽ ἄν. ὥστε xav εἴ τινὲς τῶν τιροϑύμως μισούν- 

^ , : ^ - f 3 πὶ - 2 3 E] - 2 

5 τῶν xci μετὰ δίχης τὸν Γάιον ἀφαιρεῖσθαι τῶν ἐπι αὐτῷ εὐφρο- 
συνῶν τῆς χώρας, διὰ τὸ ἐν δοτεῇ μὲν τοῦ συνατεολουμένου γεγονέναι, 
τὸ δὲ πιστὸν τοῦ σπιεριεῖναι μηδέτεω xal τότε ἐχέγγυον συνελϑεῖν. 

18. Ἦν δὲ Εὐάρεστος ᾿Τρούντιος τῶν κηρυσσόντων τὰ πτωλούμενα 

xal δι᾿ αὐτὸ φωνῆς ve μεγέϑει χρώμενος xa χρήματα περιβεβλημένος 
e T^ *P , ^ , ὃ , e 2 - 3 ) P] 2 

10 ouota τοῖς ᾿ωμαίων τελουσιωτατοις, ὀυναμίς τὲ αὑτῷ ἣν ép. oic 

ἐθελήσειε τιράσσειν χατὰ τὴν ztójty ἔν τε τῷ τότε xav τοῖς ὕστερον. 
οὗτος διαϑεὶς αὑτὸν ὡς ἐνὴν πενϑιμώτατον, χαίτοι μίσει xal τεαρ᾽ 
ὅντινοῦν ἐχρῆτο στιρὸς Γάιον, ἀλλὰ μὴν χρείσσων ἡ διδασχαλία τοῦ 
φόβου xol στρατηγία περὶ τοῦ χερδησομένου τὴν σωτηρίαν τῆς εἰς 

15 τὸ παρὸν ἡδονῆς, πιάντα χόσμον ἐπιτηδεύσας ὡς ἄν τις ἐπὶ τοῖς 

τιμιωτάτοις “ταρεσχεύαστο ἀτιολωλόσιν, ἀποσημαίνει τοῦ Γαΐου 
τὸν ϑάνατον imi τὸ ϑέατρον π᾿ιαρελϑὼν xal ἔπαυσεν τοὺς ἀνϑρώ- 
πους iml τελέον ἀγνοίᾳ συμπεριφέρεσθαι τοῦ γεγονότος. ἤδη δὲ 
xal Στήλας ᾿“ρούντιος παρῆν ἀναχαλῶν τοὺς Γερμανοὺς xai οἱ 

30 χιλίαρχοι σὺν αὐτῷ κελεύοντες κατατίϑεσϑαι τὸν σίδηρον xci δια- 

NEN 

σαφοῦντες Γαΐου τὴν τελευτήν. τοῦτο xal σαφέστατα ἔσωσεν τοὺς 

ἐν τῷ ϑεάτρῳ συνειλεγμένους xoi πάντας, ot xal διτωσοῦν τοῖς 
- , 2 E , , 

Γερμανοῖς :τεριτύχοιεν" ἐλπίδος γὰρ αὑτοῖς πταραγενομένης ἔμπνουν 

AMWELat 
2 Ἐξλλιπεστέρωσ, i. ras. A ἐλλειπεστέρωσ MW 86 τῆς χάρας ed. pr., 

unde x«l τῆς χαρᾶς Hudson διὰ τὸ --- γεγονέναι cum ad tanta pericula 
peruenissent Lat συναπολουμένου] ed. pr. συναπολογουμένου codd. — 1 ov- 
γελϑεῖν] παρελϑεῖν W 8 ἘΒυάρεστος! gratus Lat Ἐκρούντινοσ MW 
aruntius Lat 9 *zc om. M Ἐχρήματα περιβεβλημένος indutus uestibus 
diuersi coloris Lat 10 cc om. MW 11 ἐϑελήσοιεν Μ πράσσειν») agendi 
Lat πιπράσχειν Naber τε om. M 12 αὐτὸν codd. E semetipsum Lat 
πενϑιμώτατα E 13 Ἐδντινα οὖν MW 16 παρεσχευάσατο MW παρα- 
σχευασάμενοσ E παρεσχευάσαιτο sic ed. pr. ϑρηνῶν ante ἀποσημαίνει add. 
E ἀποσημαίνει τοῦ Γαΐου] ἵνα ἀποσημάνη vov ya|tov, litt. ἵνα — γα i. ras. 
τη. 2 αὶ Ἐαποσημαίνει — 11 παρελϑὼν) progressus est in theatrum, ut mor- 
lem gai denuntiaret Lat 17 rove ex τὸ corr. A 18 Ἐήδη — 19 παρῆν] 
deinde etiam statuas aruntius et loca singula circumibat Lat 19 Στήλας] 

σύλασ, G eX στ COIT., v l. ras. ἃ στείλασ M στίλλασ E Παῦλος Dindorf ex 
$ 102 ἘΔρούντινοσ MW Ἐπαρῆν] περιΐήει ex Lat Dindorf 21 xal 
om. E 22 oi x«l ὁπωσοῦν] ot περ ἂν E ὁπωσοῦν] ed. pr. ὅπωσ 
&v codd. 
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χεῖσϑαι τὸν Γάιον ovx ἔσϑ᾽ οὗτινος χαχῶν ἂν ἀπέσχοντο. τοσόνδε 
ἐπερίσσευσεν αὐτοῖς εὐνοίας τῆς πρὸς αὐτόν, ὡς xy μετὰ δοῦ χαϑ' 

αὑτοὺς ἀ:τολουμένου τῆς ψυχῆς χτήσασϑαι τὸ ἀνεπιβούλευτον αὐτῷ 
xol τοσαύτῃ δυστυχίᾳ συνεσόμενον. παύονται δὲ τοῦ ὠργηχότος 
εἰς τὴν τιμωρίαν μαϑήσεως σαφοῦς παραγενομένης αὐτοῖς irl τῇ 
τελευτῇ, διά τε τὸ εἰς ἀχρεῖον ἐπειδείξεσϑαι τὸ πρόϑυμον τῆς 

εὐνοίας, ὃς ἀμείψαιτο αὐτοὺς ἀπολωλότος, χαὶ δέει, μὴ xal πδραδ 
τέρω τῇ ὕβρει χρωμένων ἐπειστροφὴ γένοιτο b7tÓ τῆς βουλῆς, εἴστερ 
εἰς ἐχείνην περισταίη τὸ χράτος, ἢ ὑττὸ τοῦ ἐπιιχαταστάντος ἄρχοντος. 
χαὶ Γερμανοὶ εἰ χαὶ μόλις, EU οὖν ἐπαύσαντο λύσσης τῆς ἐπὶ 
Γαΐου τῷ ϑανάτῳ χαταλαμβανομένης αὐτούς. 

19. Χαιρέας δέ, σφόδρα γὰρ περὶ Π]ινουχιανῷ ἔδεισε, μὴ 
διαφϑαρείη μανίᾳ τῶν Γερμαγῶν ττιεριττεσών, ἕκαστόν TE τῶν 
στρατιωτῶν ueris προμηϑεῖσϑαι τῆς σωτηρίας αὐτοῦ δεόμενος 

χαὶ μὴ ἀπολώλοι πολλὴν ἐξέτασιν ποιούμενος. xci Πινουχιανὸν 
μὲν Κλήμης, ἀνάγεται γὰρ éri τοῦτον, μεϑίησιν πολλῶν μετ᾽ ἄλλων 
συγχλητιχῶν δικαιοσύνην τῇ “τράξει συμμαρτυρῶν καὶ ἀρετὴν τοῖς 
ἐντεϑυμημένοις xoi πράσσειν μὴ ἀποδεδειλιαχόσι" τυραννίδα γὰρ 
εἰς ὀλίγον μὲν ἐλθεῖν ἡδονῇ τοῦ ὑβρίζειν ἐπαρϑεῖσαν, εὐτυχεῖς δὲ 
οὐχ ἄρα ποιεῖσϑαι τὰς ἀπαλλαγὰς τοῦ βίου μίσει τῆς ἀρετῆς τερὸς 
αὐτὸν χρωμένης, ἀλλὰ μετὰ τοιαύτης δυστυχίας, ὁποίᾳ δὴ Γάιον 

AMWELat 

£69] £9! A ἔστιν M ἔσται ἀπέσχοντο) L. B. apud Hauerkamp ἐπέ- 
σχοντο ἃ ἐπέσχον MW abstinebant Lat ἀπέσχον ed.pr. 2 ἐπερίσσευσεν] πε- 
ριέσσευσεν ex περιέσσευεν corr. À ἐπερίσσευεν Bekker χαν] ἂν M 8 ἀπολο- 
μένου 4 συνεϊσόμενον, e (ante c) i. ras. A μὴ συνεσόμενον Hudson Ἐώργη- 
χότος] iracundia Lat ὡρμηκότος ed. pr. 6 ἐπιδείξεσϑαι] coni. ἐπιδείξασϑαι codd. 

7 εὐνοίας] συνουσίασ MW ἀμείψαιτο, eic i. ras. angustiore A ἀπολω- 
λότασ MW καὶ οπ. MW 9 ὑπὸ] MW 10 εἰ καὶ μόλις] i. ras. circiter 8 
litt. A ἀλλ᾽ εἰ καὶ et spatium uacuum 4 litt. M εἰ χαὶ --- οὖν] ἀλλ᾽ εἰ καὶ σαλλοῦν 

W Eyodatco A 11 Γαΐου τῷ] τῶ γαΐου i. ras. m. 2 A 12 Ἐδὲ om. 

MW Μινουχιανοῦ Hudson 14 Ἐμετήει] μετήει -, ετήει l. ras. 3 litt. A 
μήτε εἰ MW requirebat Lat 15 ἀπωλόλοι MWE xal Μινουχιανὸν — 18 

ἀποδεδειλιακόσι! et minucianum quidem clemens adducit in medium. ad chae- 
ream uero conuersus cum multis aliis senatoribus iustitiaeque οἱ uirtuti testa- 

batur eius laudans cogitationem et actum sine formidatione completum Lat 
Μινουχιανὸν μὲν] ELat μινουχιανὸσ μὲν zal codd. 17 μαρτυρῶν E 

19 ἐλϑεῖν] ἀνθεῖν Hudson εὐτυχεῖς — 231, 2 γενομένην) quippe cum non 
posset feliae uita illi praeberi , qui uirtuti probaretur odibilis, sed cum tali ca- 
lamitate deficere quali gaius, qui etiam ante coniuratorum consensum proprium 

facinus sibi constituit inimicum Lat 21 αὐτὸν] αὐτὴν ed. pr. χρώμενοσ 
Μ δυστοιχίασ ἃ 
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συνελθεῖν τιρὸ τῶν ἐπαναστάντων xa συνϑέντων τὴν ἐπίϑεσιν 
αὐτὸν ἐπίβουλον αὐτῷ γενόμενον xai διδάξαντα οἷς ὑβρίζων ἀφόρη- 
vog ἦν ἀφανίζων τοῦ νόμου τὴν :ιρόνοιαν στιολέμῳ πρὸς αὐτὸν 
χρῆσϑαι τοὺς φιλτάτους, xal νῦν λόγῳ μὲν εἶναι τούτους οἱ ἀνῃρή- 
χασι Γάιον, ἔργῳ δὲ αὐτὸν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ κεῖσϑαι διολωλότα. 

20. Ἤδη δὲ xai τὸ ϑέατρον ἐξανίστατο τῶν φυλαχῶν αἵ τὸ 107 

χατ᾽ ἀρχὰς τιάνυ τειχραὶ ἐγένοντο ὑττανίσως. αἰτία δ᾽ ἦν τοῦ πιροϑύ- 
qug καὶ διαφευξομένου τῶν ϑεωρῶν ᾿Ἰλχύων ὁ ἰατρός, συναρτεα- 
σϑεὶς μὲν ὡς ἐπὶ ϑεραπείᾳ τινῶν τραυματιῶν, ἐχτιέμιψας δὲ τοὺς 

συνόντας λόγῳ μὲν ὡς χαὶ μετελευσομένους ὅπόσα εἰς τὴν ἴασιν 
τοῖς τραυματίαις τπιρόσφορα, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ὡς πείσοιντο χινδύνου 
τοῦ κατειληφότος. ἐν τούτῳ δὲ βουλῆς ve γίνεται σύνοδος xci ó 158 

δῆμος ἧττερ xai εἰώϑασιν ἐχχλησιάζειν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς χαταστὰς 
ἐν ζητήσει τῶν σφαγέων τῶν Γαΐου ἦσαν, ὃ μὲν δῆμος xci σπτάνυ 
ἐχϑύμως, δοχεῖν δὲ χαὶ ἡ βουλή. καὶ ἣν γὰρ ᾿Ασιατιχὸς Οὐαλέριος 159 

ὑχεατιχὸς ἀνήρ, οὗτος ἐπὶ τὸν δῆμον χαταστάς, ϑορυβούντων xcti 

δεινὸν τιϑεμένων τὸ ἔτι λανϑάνον τῶν τὸν αὐτοχράτορα ἀπεχτονό- 
τῶν, ἐπεὶ τεροϑύμως σπιάντες αὐτὸν ἤροντο, τίς ὃ πράξας τυγχάνει, 
»εἴϑε γὰρ ἔγωγε, φησί. xal προύϑεσαν δὲ xal oi ὕττατοι διά- 160 
γραμμα Γαΐου μὲν χατηγορίας σιοιούμενοι, χελεύοντες δὲ τῷ τὲ 
δήμῳ χαὶ τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τὰ αὐτῶν ἀπιέναι, τῷ μὲν δήμῳ 
πολλὴν ἀνέσεως ἐτεαγγελλόμενοι ἐλτείδα, τῷ στρατιωτιχῷ δὲ τιμῶν, 
εἰ ἐν χόσμῳ μείνειαν τῷ εἰωϑότι μηδὲν ὑβοίζειν ἐξαγόμενοι" δέος 

AMWELat 

1 συνϑέντων] Dindorf συντεϑέντων codd. — 2 αὐτὸν] ed. pr. αὐτῶν codd. 

γενόμενον] ed. pr. γενομένην AW γενησομένην Μ σαὶ fort. spurium 
ὑβρίζειν MW 5 Ἑαὐτὸν] αὐτῶν W 6 Ἤδη — ' ὑπανίσως] iam ergo 
surgebant de theatro custodiae, quae principio perniciosae fuerant, quando 
omnes uelociter abscedere festinabant Lat Ἐξξανίσατο W φυλάχων 
A'MW «i τὸ κατ᾽ ἀρχὰς] καὶ ἀρχαὶ codd. xol ταραχαὶ ed. pr. yo ci 
τοχαταρχὰσ πάνυ πιχραὶ i. marg. A, quod etiam Lat habuisse uid. 1 ὑπα- 
vícoc] τοῦ πᾶν εἴσω MW τῶν εἴσω ed. pr. ὑπανιεισῶν Herwerden ὑπανεισῶν 
coni. ó MW 8 zal om.  ἀλχύων, À i. ras. A ἀρχύων M ἁρχύων 
W alcyon Lat 9 μὲν om. MW ϑεραπειαν A 11 δὲ MW πείσοιντο] 
πέσοιντο W (pericula) declinarent Lat ἀπέσοιντο ed. pr. 14 ἐν] ἐπὶ E 
15 *éz9)5uovo  ασιτιαχὸσ Μ οὐαλλέριοσ ME 16 τῶν δήμων E 
1i Fr λανϑάνον τῶν] E ἐπιλανϑανόντων codd. et ut uid. Lat, 7o ἔτε i. marg. 
À Ἐἐπιλανϑανόντων τῶν τὸν αὐτοχράτορα, litt. των τῶν τὸν avc i. ras. m. 2 
À ἀποχτενόντων MW ἀπεχταγχότων E 19 xai] ras. 3 litt. A, om. E 

20 δὲ τῷ τε] Ernesti τε τῶι ἃ δὲ τῶ τότε MW ὃδὲ vo E 21 τῷ μὲν] καὶ τῶ 

μὲν E — 22 ἐτῷ στρατιωτικῷ δὲ] τῶν δὲ στρατιωτικῶν M τῶν στρατιωτιχῶν 
δὲ τιμῶν, τιμ d. ras. 4 litt. M 
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γὰρ ἦν, μὴ ἐξαγριωσάντων ἀπολαύσειεν τοῦ χαχοῦ ἡ πόλις καϑ'᾽ 
ἁρπαγὰς αὐτῶν χαὶ συλήσεις τῶν ἱερῶν τρεπομένων. ἐφϑάκει δὲ 
ἤδη τῶν βουλευτῶν τὸ πᾶν πλῆϑος συνειλεγμένον χαὶ μάλιστα οἱ 

εἰς τοῦ Γαΐου συνελϑόντες τὸν φόνον ϑράσει τὲ ἤδη χρώμενοι κἂν 

χαταφρονήματι μεγάλῳ ὄντες ὡς εἰς αὐτοὺς ἀναχειμένων δὴ τῶν 
σεραγμάτων. 

IL 1. Ἔν τούτῳ δὴ ὄντων τῶν πραγμάτων αἰφνίδιον ἀρτεά- 
ζεται Κλαύδιος ἐχ τῆς οἰκίας" oí γὰρ στρατιῶται συνόδου γενομέ- 
γῆς αὐτοῖς, ἀλλήλοις καὶ αὑτοῖς λόγον δόντες χερὶ τοῖς ποιητέοις 
ἑώρων δημοκρατίαν ἀδύνατόν τε ὃν ἐν κράτει τοσῶνδε ἂν ποτὲ 
γενέσϑαι πραγμάτων ἐξιχομένην τὲ οὐχ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῷ αὐτῶν χτή- 

σασϑαι τὴν ἀρχήν, εἴ τέ τις τῶν χατὰ ἕνα σχήσοι τὴν ἡγεμονίαν, 
εἰς πτάντα λυττηρὸν αὐτοῖς εἶναι μὴ οὐ συνεργοῖς τῆς ἀρχῆς κατα- 
στᾶσιν. χαλῶς οὖν ἔχειν ἀχρίτων ἔτι ὄντων τῶν πραγμάτων ἣγε- 
μόνα αἱρεῖσθαι Κλαύδιον, πάτρωά τε ὄντα τοῦ τεϑνεῶτος xal 
τῶν elc τὴν βουλὴν συλλεγομένων οὐδενὸς οὗτινος οὐχ ἀξιολογώτερον 
προγόνων τὲ ἀρετῇ χαὶ τῷ xav αὐτὸν παιδείαν μεμελετηχότι, καὶ 
σταϑέντα αὐτοχράτορα τιμήσειν τὲ τὰ εἰχότα xal ἀμείψεσϑαε 
δωρεαῖς.“ ταῦτα διανοοῦνταί τὲ xai ἔπραξαν éx τοῦ παραχρῆμα. 
f'orragvo μὲν δὴ Κλαύδιος ὑπὸ τοῦ στρατιωτιχοῦ. Ναῖος δὲ Σέν- 
τιος Σατορνῖνος χαίτοι ττεπυσμένος τὴν Κλαυδίου ἁρπαγήν, καὶ 
ὡς ἐπιδιχάζοιτο τῆς ἀρχῆς ἄχων μὲν δοχεῖν, τὸ δὲ ἀληϑὲς καὶ 

$ 102 — bell. Iud. II 204. 

AMWELat 

1 τοῦ spurium uid. 2. τραπομένων E δ᾽ E 88 oi εἰς — 4 φόνον) 
consentientes aduersus gaium Lat 4 εἰσ τοῦ yatov, litt. εἰσ τοῦ γα i. ras. 

m.24AÀ εἰς om. MWE συνελθόντες] ovv9£vrteo: E ὃ χαταφρονήματη 
, * 2 s L - € , 2 M M ^ » E 

φρονήματι E αὑτοῦυσ 1. ras. l. marg. «o εἰσ αὐτουσ δὴ] 107 

1 i. marg. 11 Lat δὲ E 9 αὐτοῖς] αὐτῶν E αὑτοῖς] αὐτοὶ M αὐτοῖσ 
W 10 *é»y χράτε!] ἐγκρατημᾷΙΝ 11 *é&lxouÉviy — 13 καταστᾶσι»] nec sibi 
utile siquis illorum, qui operatores in nece gai fuerant, ad imperium perueniret 

Lat, suam ut uid. coniecturam secutus κτήσασϑαι γενήσεσϑαι E 12 χατὰ 
ἕνα o; i001) E χατὰ ἑνασχήσοι, d ex ἐ, g ex o, ἡ ex ἤ 0011. À χατὰ ἐναρχήσοι ΜΥ͂Σ 

13 οὐ fort. spurium 14 ἡγεμονίαν αἱρεῖσϑαι κλαυδίου E — 19 πάτρωι-" 

et i. marg. yo πατρῶιον ἃ πάτρωόδν E 16 ovx] ov ἃ ἀξιωλογώτερον 
W 17 τῷ] Herwerden τῶν codd. μεμελετηχότα MW καὶ σταϑένταὶ 
χατασταϑέντα γὰρ E 18 σταϑέντα αὐτοχράτορα Men. γὰρ αὐτὸ πα- 

τρώα, litt. vec — πατρώα i. ras. m. 2 A Ἐτιμήσει. A τιμίσειν  ἀμεί- 

ψεσϑαῇ ed. pr. ἀμείψασθαι codd. E 19 τε om. E 20 Ναῖος] om. Lat 

og codd. E yvéoc ed, pr. Γναῖος Hudson δὲ Σέντιος] δ᾽ ἔτε ὧν E 
σέρτιοσ ex σέντιοσ COIT. Α 21 Ἐσατορνῖλοσ W πεπεισμένοσ E 
22 ἀρχῆς] ἀρετῆσ A 

T 1 

"$^ hired 
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βουλήσει τῇ αὐτοῦ, καταστὰς ἐπὶ τῆς συγχλήτου καὶ μηδὲν ἐχτελα- 

γεὶς ἐλευϑέροις τὲ καὶ γενναίοις ἀνδράσι τερετεόντως τ᾽τοιεῖται 

παραίνεσιν τάδε λέγων. 
9. ,El καὶ ἄπιστον, ὦ “Ρωμαῖοι, διὰ τὸ χρόνῳ πολλῷ ὕἵκειν 

ἀνέλπιστον οὖσαν ἡμῖν, ἀλλ᾽ οὖν ἔχομεν τοῦ ἐλευϑέρου τὴν ἀξίωσιν, 

ἄδηλον μὲν ἐφ᾽ ó7t0GOY παρατείνουσαν. χαὶ γνώμῃ ϑεῶν οἱ ἐχα- 

ρίσαντο αὐτὴν κειμένην, εὐφραίνειν δὲ ἀρκοῦσαν xal εἴττερ ἀφαιρε- 

ϑείημεν αὐτῆς εὐδαιμονίᾳ συνάγουσαν᾽ ἱχανὴ γὰρ χαὶ μία ὥρα 

τοῖς ἀρετῆς αἰσϑανομένοις χαὶ μετ᾽ αὐτοτελοῦς τῆς διανοίας ἐν 
αὐτοδίχῳ τῇ ττατρίδι xal μετὰ νόμων, οἷς score ἤνϑησε, διαιτωμένῃ 
βιωϑεῖσα. ἐμοὶ δὲ τῆς μὲν πρότερον ἐλευϑερίας ἀμνημονεῖν ἔστι 
διὰ τὸ χατότειν αὐτῆς γεγονέναι, τῆς δὲ νῦν ἀτιλήστως τειμτιλαμένῳ 
μαχαριστούς τε ἡγεῖσθαι τοὺς ἐγγενηϑέντας καὶ ἐντραφέντας αὐτῇ 
χαὶ τῶν ϑεῶν οὐδὲν μειόνως ἀξίους τιμῆς τούσδε τοὺς ἄνδρας, 
οἱ ὀψὲ γοῦν xav τούτῳ τῆς ἡλικίας ἡμᾶς γεύσαντας αὐτῆς. καὶ 
εἴη μὲν εἰς πτἂν τοῦ αἰῶνος τὸ ἐπιὸν τεαραμεῖναι τὴν ἄδειαν αὖ- 
τῆς, ἀρχοῦσα δ᾽ ἂν γένοιτο xal ἴδε ἡ ἡμέρα τοῖς τε νεωτέροις 
ἡμῶν καὶ ὅσοι γεγηράχαμεν αἰὼν ὑτεείλητιται, τοῖς τερεσβυτέροις 
δόντων ἀγαϑῶν αὐτῆς ἐν ὁμιλίᾳ γεγονότες μετασταῖεν, τοῖς δὲ 
γεωτέροις παἰδευμα ἀρετῆς καταστάσεως ἀγαϑὸν ἀνδράσι τοῖσδε 

AMWELat 
1 χαταπλαγεὶσ MWE 2 Ἐποιεῖται τε ποιεῖται À ποιεῖται τὴν M 

4 ὦ Ῥωμαῖοι ἄνδρεσ δωμαῖοι E 6 ὁπόσῳ M x«l] x&v coni 7 καὶ] 
χἀν ἃ εἴπερ — S αὐτῆς] si. eius felicitatem nequiuerimus amittere Lat 
7 ἱχανὴ — 11 βιωϑεῖσα)] satis enim est et una hora sensum uirtutis habentibus 
cum secura uoluntate in libera patria uitam degere et cum legibus, quibus floruit 
aliquando, communicare Lat 9 μετ᾽ αὐτοτελοῦς] ed. pr. μετὰ ταῦτα τέλουσ 

(τέλοσ M) codd. ὲ111 ἐστὲ A ἐστι MW 18 μακαριστούσ τὲ ἡγεῖσϑαι, οὐ ex 
ὦ, τὲ ex τὸ corr. ἦγ i. ras. A μακαριστῶσ τὸ αἰδεῖσϑαι MW reuerentiam ex- 
hibendam Lat ἐντραφένταςϊ ed. pr. nutritos Lat ἐγγραφέντασ codd. 14 μεί- 
ovrog ex corr. ἃ 15 o? ὀψὲ — 240, 3 ἐλεύϑερον] qui licet sero et in hac aetate 
nos eam gustare fecerunt ita ut etiam in futuro saeculo eius praemia teneamus. 
sufficiat itaque etiam haec dies et iuuenibus nostris et quicumque senuimus. 
senibus quidem quando eius conspicientes libertatem cum dulcedine moriemur, 
iunioribus autem eo quod sit eis doctrina uirtutis. unde constat per uiros istos 
quorum labore consistimus propter haec quae nuper gesta noscuntur, quia nihil 
quam cum uirtute degere maius est, de qua consueuit libertas humana solum- 
modo cogitare Lat 15 γεύσαντας] ἔγευσαν ed. pr. ex Lat 16 ἐπιὸν, ὃν 

E 
i. ras. A 17 ἢ om. MW 19 δόντων] δόντων ἃ δεόντων MW ἐὰν τῶν 
Hudson μετασταῖεν] μέγα δὲ ἐν M μέγα τε ἐν W μετασταῖμεν uertit Lat 
20 χαταστάσεως] χαταστησάσης Hudson δηία ἀγαϑὸν aliquid deesse uid. 
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ἀφ᾽ ὧν γεγόναμεν, vov δὲ ἤδη xoi ἡμῖν διὰ τὴν Gori ὥραν οὐδὲν 
προυργιαίτερον εἴη τοῦ ζῆν μετὰ ἀρετῆς, ἣ μόνη ἐχφροντίζει τῷ. 
ἀνθϑρωπείῳ τὸ ἐλεύϑερον" ἐγὼ γὰρ τὰ παλαιὰ οἶδα ἀκοῇ τπταρα- 
λαβών, οἷς δὲ ὄψει ὁμιλήσας ἡσϑόμην, οἵων χαχῶν τὰς σεολιτείας 
ἀναπιμτελᾶσιν ci τυραννίδες, κωλύουσαι μὲν ττᾶσαν ἀρετὴν καὶ τοῦ 5 
μεγαλόφρονος ἀφαιρούμεναι τὸ ἐλεύϑερον, χολαχείας δὲ χαὶ φόβου 
διδάσχαλοι χαϑιστάμεναι διὰ τὸ μὴ ἐπὶ σοφίᾳ τῶν νόμων, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τῇ ὀργῆ τῶν ἐφεστηχότων χαταλιττεῖν τὰ πράγματα. ἀφ᾽ οὗ 
γὰρ ᾿Ιούλιος Καῖσαρ φρονήσας ἐπὶ καταλύσει τῆς δημοχρατίας xal 
διαβιασάμενος τὸν χόσμον τῶν γόμων τὴν πολιτείαν συνετάραξεν, 1 
χρείσσων μὲν τοῦ διχαίου γενόμενος, ἥσσων δὲ τοῦ xov ἰδίαν, 
ἡδονὴν αὐτῷ χομιοῦντος, οὐχ ἔστιν ὅ τι τῶν χαχῶν οὐ διέτριψεν. 
τὴν zóAw, φιλοτιμηϑέντων τιρὸς ἀλλήλους ἁττάντων, oi ἐχείνῳ δεά- 
δοχοι τῆς ἀρχῆς χατέστησαν, ἐπ ἀφανισμῷ τοῦ πατρίου xci ὡς | 

ἂν μάλιστα τῶν πολιτῶν ἐρημίαν τοῦ γενναίου χαταλείτποιεν, διὰ 
τὸ οἴεσϑαι πρὸς ἀσφαλείας εἶναι τῆς αὐτῶν τὸ κιβδήλοις ἀνδράσιν, 
ὁμιλεῖν χαὶ τῶν ἀρετῇ προύχειν πεπισεευμένων οὐ μόνον ὑφαιρεῖν 

τι τοῦ αὐχήματος, ἀλλ᾽ εἰς τὸ πᾶν ἐπιφημίξ ζειν αὐτῷ τοῖς ὀλέϑροις. 

τῶν ἁπάντων * ἀριϑμῷ τε πολλῶν ὄντων καὶ βαρύτητα ἀνύττοιστο 

ἐπιδειξαμένων xa9^ ἃ ἕκαστος ἤρξεν εἷς ὧν ὃ Γάιος ὃ σήμερον 
τεϑνεὼς τιλέω τε τῶν σπτάντων δεινὰ ἀττεδείξατο οὐ μόνον εἰς τοὺς 

AMWE Lat 
1 ἤδη] δὴ MW 2 ἐχφροντίζει, τί ex (corr. ἃ ῥ8.ἐλεύϑερον) i. marg. 

yo αἰδέσιμον A. 4 oic] τοῖς Ernesti otov] ὁρῶν W 5 ἀναπίμπλασιν, 
MW καωλύουσαι] κολούουσαι coni —— 8 ooyr) δρμῇ Hudson χαταλείπειν 
MW 10 διαβιασάμενος] βιασάμενοσ E συνετάραξεν] ov συνετάραξ se W 
διετάραξε E 11 zgsiocov W  κατιδίαν codd. — 12 ἐδ τῇ ὅπωσ ὅτι MW | 

διέτριψεν] διέστρεψε (ex διέτριψεν corr. A) AE inuasit Lat 18 ἐχείνωι,, 
. finale i. ras. A ἐχείνων MW ἐκείνου E ed. pr. 14 τῆσ ἀρχῆσ διάδοχοι tr. 
E 15 χαταλίποιεν ME 17 προέχειν E ὑφαιρεῖ E 18 ἀλλ᾽ εἰς — 
241, 7 ἐχϑρῶν) sed etiam ad mortem usque perducerent. singuli namque reg- 
nantium quaeque sunt. grauia. commiserunt, quorum gaius qui hodie mortuus 

est amplius eatilit saeuior uniuersis, qui non solum in ciues, sed etiam contra 
cognatos pariter et amicos effrenatam intulit suae ferocitatis insaniam iniuste 
poenas exigens et ueluti furiosus in homines atque deos ferus existens. nihil 
etenim. tyrannus suauitatis habere potest. nonne cum iniuria uobis abusus est? 

nonne in pecunüs uos et coniugibus contristauit? nonne omne uotum uestrum - 
praecibus agebatur. insistentibus inimicis? Lat ἐπιφημίζειν) ἐπιψηφίζειν Ε 
αὐτῶν E 19 τῶν] ὧν E Ἑ πάντων] ἁπάντων, ov coni. * a giu, 

ε finale i. ras. ἃ 21 πλέον W πλείω E τῶν om. MWE ἀπεδείξατο! | 
ἐπέδειξα. τὸ, 6 ex d corr, o i. ras. A ἀποδείξαντα MW ἀπέδειξεν E Í 
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συμπολέτας, à ἀλλὰ xci εἰς τοὺς συγγενεῖς χαὶ φίλους ἀτεαίδευτον 

τὴν ὀργὴν ἐπαφιείς, ὁμοίως τοῖς ἅπασι χαὶ μείξω χαχὰ ἐντριβό- 

μένος ἀδίχως τὴν τιμωρίαν εἰσ; τράσσεσϑαι, ὠργικότων ὁμοίως εἴς 
τε ἀνϑρώπους ἐξαγριώσας χαὶ τοὺς ϑεούς. τυραννίδι γὰρ ov 176 

χερδαίνεται τὸ ἡδὺ οὐδὲ μεϑ᾽ ὕβρεως ἀποχρῆται, οὐχ εἰς τὰ χρή- 
ματα λελυπῆσϑαι xal γαμετάς, ἀλλὰ τὸ τεῶν χέρδος ἐχ τοῦ στανοι- 
χεσίᾳ διοχλουμένου τῶν ἐχϑρῶν. ἐχϑρὸν δὲ τυραννίδι χιᾶν τὸ ἐλεύ- 177 
ϑερον, εἰς εὔνοιάν τε ἐκκαλεῖσϑαι αὐτὴ ν χαὶ τοῖς ἐν ὀλίγῳ τιϑεμένοις 

ὅιιόσα τ:ιεϊιόνϑοιεν οὐχ ἔστιν. ἐξεπιστάμενοι γὰρ ὧν ἀναπιλήσειαν 
χαχῶν ἔστιν οἷς χἀχεῖνοι μεγαλοφρόνως χαταφρονημάτων τε τιρὸς 
τὴν τύχην, αὐτοὶ λανϑάνειν αὐτοὺς ὧν τιράξειαν μὴ δυνάμενοι 
μόνως «τιστεύουσιν χτήσεσθαι τοῦ ὑτιόσπτου τὸ ἀδεές, εἰ χιαντελὲς 

αἱρεῖσθαι δυνηϑεῖεν αὐτούς. τοιοίτων δὴ xaxov ἀγίογε) /ovórec xai 178 

ὑσιοτελεῖς ἀλλήλοις καταστάντες, at: 7τξρ 7tO AAT ELO Y ἐχεγγυώταται 

πρός τε τὸ παρὸν εὔνουν xai τὸ αὖϑις ἀνετειβούλευτον καὶ τὸ 
δόξαν οἰχείαν τῷ ὀρϑουμένῳ τῆς πόλεως διχαιοί τὲ πιρονοῆσαι διὰ 
τὸ εἰς χοινὸν αὐτοῦ τὴν ὠφέλειαν ἀπαντᾶν xal ἀντατιοφήνασϑαι 
γνώμην, οἷς μὴ ἀρέσχοιτο τὰ προεισηγημένα, οὐδαμῶς εἰς κίνδυνον 179 
φέρον, διὰ τὸ μὴ δεοπτότην εἶναι τὸν ἐφεστηχότα, ᾧ ἀνεύϑυνόν τε 
βλάπτοντι τὴν τιόλιν xal αἰτοχράτορι μεταστήσασϑαι τοὺς εἰρηχό- 
τας. xci τέτροφε τὴν τυραννίδα οὐδὲν νεώτερον τελὴν 5 τε ἀργία 180 

AMWELat 
2 ἐπαφεὶσ MW ἀφιεὶσ E — 3 ὠργικότων] ὠργηχότων MW ὀργὴν ed. pr. 
4 rovc om. MW τυραννίδη W 5 χερδαίνεσϑαι Hudson ἀπο- 

χρῆται οὐχ] ἀπόχρη καὶ οὐκ Hudson ἀπόχρη οὐδ᾽ Dindorf 6 λελυπῆσϑε 
Lat mavoutoíe] πᾶν ἱχεσία, i.marg. yo πανοιχεσια A. 1 διοχλουμένου] 
Bekker διοχλουμένων codd. 9 ἐξεπιστάμενοι — 11 δυνάμενοι] scientes nain- 
que üyranni quibus malis insignes uiros adfligant et eos uidentes inpatienter 

talia sustinere nec tamen ignorare quod geritur, sed solatium expectare f'or- 
tunae Lat ἀναπλησίαν M —— 10 κἀκεῖνοι κἂν ἐχεῖνοι Bekker χαταφρονη- 
μάτων τε πρὸς τὴν] καταφρονήματι χρῶνται πρὸσ τὴν, litt. ἐ χρῶνται πρὸσ 
t; i.ras. m. 2 A 11 αὐτοὶ, i i. ras. Δ — «vrovo ex corr. A. 12 χτήσεσϑαι, 
£l.ras. A χτήσασϑαι MW τὸ ἀδεὲς εἰ] i.ras. maiore m. 1 A, om. spatio 6 litt. 

uacuo relicto M τὸ δὲ ἔσσει W παντελῷσ, Oo Ó. ras. A 13 αἱρεῖσϑαι) 
i marg. yo ἀρέσϑαι A amputare Lat ἄρασϑαι coni. αὐτοῖσ MW 14 zo- 
λιτῶν MW — 15 τὸ δόξαν — 16 πόλεως) restituta ciuilitate Lat 10 δίκαιοί 
iustum est ut uos Lat τε] τε ἐστὲ Hudson διὰ] ἐδίᾳ Hudson 17 zal] τι 

χαὶ MW 18 προεισηγη " - μένα ἃ προεισηγμένα MW 19 φέρον] Dindorf 
φέρειν ex φέρων ut uid. corr. A φέρων MW φέρουσαν Hudson τε] τι MW 

20 xai αὐτοχράτορι — εἰρηκότας] (qui-) et imperiali iure quod libet lo- 
quenti poenarum multam possit inferre Lat μεταστήσεσϑαι AW 21 τέ- 

tgogs, tgo i.ras. M νεώτερον] ἕτερον Naber ἢ τε ἀργία] οὔτε ἄρρενα MW 
Iosephus IV. 16 
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' 9 - , , , , - ᾿ 

xal τὸ πρὸς οὐδὲν τῶν ἐχείνῃ ϑελομένων ἀντιλογίᾳ χρώμενον" τῆς 
M , - - , , 2 

γὰρ εἰρήνης τοῦ τερπνοῦ ἡσσώμενοι xol μεμαϑηχότες ἀνδραττόδων 
, -- ς , D Ἁ , - 

ἐν τρόπῳ ζῆν ὁπόσοι τὲ ézatouev συμφορὰς ἀνηχέστους καχοῖς 
- , ,ὕ , “« 2 3 - - 

τὲ τοῖς πέλας ἐπείδομεν φόβῳ τοῦ μετ᾽ ἀρετῆς τελευτᾶν μετὰ 
, - c , c , ' ^ , - - 

αἰσχύνης τῆς ὑστάτης ὑπομένοντες τὰς τελευτάς. πρῶτον δὲ τοῖς | 
, * , ' cr , , m 

ἀραμένοις τὸν τύραννον τιμὰς αἵτινες μέγισται ταύτας εἰσενεγχεῖν, 
, , - 2 2 - - DR D κῷ μάλιστα δὲ Χαιρέᾳ τῷ Κασσίῳ" σὺν γὰρ τοῖς ϑεοῖς εἷς ἀνὴρ οὗτος 

ποριστὴς ἡμῖν xal γνώμῃ καὶ χερσὶ τῆς ἐλευϑερίας πέφηνεν. οὗ 
^N 3 - 35^ - , , , 

χαλὸν μὴ ἀμνημονεῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς τυραννίδος ὑπὲρ ἐλευϑερίας 
2 , cr 

τῆς ἡμετέρας πιροβεβουλευχότος τε ἅμα xal τπεροχεχινδυνευχότος, 
- ^ , , M ^ - 2 

ἐπὶ τῆς ἐλευϑερίας ψηφίσασϑαι τὰς τιμὰς τιρῶτόν τε ἀνεπιιτάχτους 
- 2^ 3 , » ' , X. 3 L 2 , 

τοῦτο ἂν ἀποφήνασϑαι. ἔργον δὲ χάλλιστον xal ἐλευϑέροις ἀνδράσε 
H D. ἣν 2 ΄ T 3 C3 

χερέπτον ἀμείβεσθαι vovg εὐεργέτας, οἷος δὴ καὶ ἀνὴρ οὗτος περὶ 
ς - ΄ , 2 p , - 

ἡμᾶς πάντας γέγονεν οὐδὲν πταραπιλήσιος Κασσίῳ xai Βρούτῳ τοῖς 
7, 3 F^ , 5 , 

Γάιον ᾿Ιούλιον ἀνῃρηχόσιν, imei ye oi uiv στάσεως χαὶ πολέμων 
L 2 , - ^^ (4 - 

ἐμφυλίων ἀρχὰς ἐπανερρίπισαν τῇ τιόλει, οὗτος δὲ μετὰ τῆς vv- 
, - - -" 2 ?^ 

- ραγγοχτογίας xal τῶν ἐντεῦϑεν δεινῶν ἀπτήλλαξεν τὴν ττόλιν."" 
3. Σέγντιος μὲν τοιούτοις ἐχρῆτο τοῖς λόγοις xai τῶν βουλευ- 
ς ς : ! 3 - - , « , ^ , a4 

τῶν ἡδονῇ δεχομένων xal διτόσοι τῶν izéov τταρῆσαν. avazu- 
δήσας δέ τις Τρεβέλλιος Πάξιμος περιαιρεῖται τὸν δαχτύλιον τοῦ 

, 41 D ΄ M. 4 , , !? v 
Zevríov, λίϑος δὲ εἰχόνα Γαΐου ἐγγεγλυμμένος ἐδεσμεύετο αὐτῷ, 

E E 4 » T , , e 
xal σπουδῇ τῶν λεγομένων xal Ov ἐπενόει πράξειν, ὅττερ ᾧετο, 
3 4a ἢ , M € ' Ὶ ' , 5 , 

ἐν λήϑῃ γεγονότι * xoi ἡ μὲν γλυφὴ χκατάγνυται. προεληλύϑει δὲ 
ἡ νὺξ ἐπὶ μέγα, xai Χαιρέας δὲ σημεῖον ἤτει τοὺς ὑπάτους, οἱ δὲ 

, ' , DN 3 AE € J 

ἐλευϑερίαν ἔδοσαν. ἐν ϑαύματι δὲ ἣν αὐτοῖς καὶ ὅμοια ἀπιστίᾳ 
Y , , - 3] ^ * , - 

τὰ δρώμενα᾽ ἔτει γὰρ éxaro0tQ, μεϑ' 0 τὴν Óruoxoaríay τὸ πιρῶ- 

^ 

AMWE Lat 

2 ἡσσόμενοι Μ 83. post ζῆν lacunam statuit Dindorf ὁπόσοι τε corrup- 
tum  ézetousv] i. marg. yg ἐπάϑομεν Α incurrentes Lat χακχά τε τῶν πέλας 
Hudson 4 μετὰ MW — 5 ὑπομένομεν Bekker δὲ] δὲ δεῖ Dindorf — 6 ταύ- 
ταισ MW 9 ὑπὲρ] ὑπ᾿ MW 11 τὰς] τάσ τε MW 12 ἀπεφήνασϑε 
MW ἀνδράσιν W 14 παραπλήσιος] coni. παραπλησίωσ codd. similis Lat. 

15 ἐπεί γε om. i. marg. suppl. M — 16 ἀρχὰσ ἐμφυλίων tr. M 18 σέρτιοσ 
ex corr. ἃ 20 Τρεβέλλιος] trebellius Lat στρεβέλλιοσ codd. 21 σερτίου ex 
corr. A ἐδεσμεύετο] i. marg. yo ἐνεδεσμεύετο A 22 χαὶ σπουδὴ — 23 ytyo- 
voti] quem ille sibimet studio dicendi quae suadebat impleri fuerat oblitus auferre 

Lat τῶν] τὲ MW πράξει MW 23 λήϑῃ] ἀληϑεῖ MW zaviyrvtat] 
κατά- yvotat À χαταπήγνυται MW est agnita Lat 24 *eivcet MW Ἑτοὺσ 
ὑπάτουσ, c finale i. ras., i marg. yp tovc ὑπ᾿ αὐτοῦ A 25 δὲ] τε E — δμοιαὶ 
óui« M ὁμοία W — 26 ἔτει yàg — 243,1 παράδοσις) quia reuersa uideretur ad 
consules haec potestas Lat ἔτει γὰρ ἑκατοστῷ] Thomas Terry ἔτι γὰρ ἕχαστοσ 
τῷ (ὦ in c corr. A) codd. μεϑὸ, i. marg. yo τοῦ us9' δ A 
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τον ἀφῃρέϑησαν, ini τοὺς ὑχεάτους σημείου ἡ παράδοσις" οὗτοι 
γὰρ γιρότερον κ᾿ τυραννηϑῆ γαι τὴν τιύόλιν χύριοι τῶν στρατιωτιχῶν 
ἦσαν. Xaigéog δὲ τὸ σημεῖον λαβὼν τιαρεδίδου τῶν στρατιωτῶν 
τοῖς πιρὸς τὴν σύγχλητον συνεστηχόσιν. ἦσαν δὲ εἰς σπείρας τέσ- 
σαρας, οἷς τὸ ἀβασίλευτον τιμιώτερον τῆς τυραννίδος τιρούχειτο. 

χαὶ οἵδε μὲν ἀπήεσαν μετὰ τῶν χιλιάρχων, ἀνεχώρει δὲ ἤδη zal 
ὃ δῆμος περιχαρὴς xai ἐλιείδος καὶ φρονήματος él τῷ χτησαμένῳ 

- } , ) ^ - 3 , * * , 

τὴν ἡγεμονίαν αὐτοῖς οὐχέτι ἐπὶ τῷ ἐφεστηχότι. χαὶ τὰ πάντα 
ἦν ὃ ὃ Χαιρέας αὐτοῖς. 

4. Χαιρέας δὲ ἐν δεινῷ τιϑέμενος περιεῖναι τὴν ϑυγατέρα 
Γαΐου xci τὴν γυ γαῖχα, ἀλλὰ μὴ zavorri τὸν ὄλεϑρον αὐτῷ συντυ- 

χεῖν, inel xol τεᾶν 0 τι ὑττολείποιτο αὐτῶν ἐπε ὁλέϑρῳ τῆς πόλεως 
λειφϑήσεσθαι xal τῶν νόμων, ἄλλως v6 πρόϑεσιν ἐσπουδακὼς 
τελειώσασϑαι τὴν αὐτοῦ xal “τάνυ εὐφρᾶναι μῖσος τὸ τιρὸς Γάιον, 

᾿Ιούλεον éenéuzet 2doUmzw0v ἕνα τῶν χιλιάρχων χτενοῦντα τήν TE 
γυναῖχα Γαΐου xal τὴν ϑυγατέρα. Κλήμεντος δ᾽ ὄντι συγγενεῖ τῷ 
"dobssq τὴν ἐπὶ τοιοῖσδε τερούϑεσαν λειτουργίαν, ὅτεως μετασχὼν 
χὰν ἐπὶ τοιούτοις τῆς τυρανγοχτογνίας ἀγάλλοιτο ἀρετῇ πρὸς τῶν 

χιολιτικῶν, ὡς καὶ τοῦ τταντὸς ἐπιβουλεύματος δόξειε χοινωγεῖν 
τὸ πρῶτον συνϑεμένων. ἐνίοις δὲ τῶν συνωμοτῶν xoi ὠμὸν ἐδόχει 
τὸ ἐπὶ τῇ γυναιχὶ ϑράσει χρησόμενον αὐτῷ διὰ τὸ Γάιον φύσει 
τῇ αὐτοῦ χρώμενον 5 συμβουλῇ τῇ ἐκείνης τὰ πάντα πρᾶξαι, ἐξ 
ὧν ἢ τὲ σπιόλις ἀτιηγορεύχει τοῖς χατειληφόσι καχοῖς xci τῶν στολι- 

AMWELat 
1 ἀφῃρέϑησαν] ἀφαιρεϑεῖσαν Terry ἀφῃρέϑησαν ἐπέστρεψεν ex Lat Hud- 

son; ego potius ἐπανῆλθε uel simile supplendum esse puto 2 στρατιωτῶν 

MW rebus militaribus Lat 5 ἀβασίλευτον] E et i. marg. A βασιλεῦον A 
βασιλευτὸν MW uiuere sine principe Lat 6 *oiós et i. marg. οἵδε A 
χιλιαρχῶν WE, item ἃ. 15 1 χαὶ — φρονήματος) hanc spem habentes at- 
que cogitationem Lat μετ᾽ ἐλπίδος Ernesti μεστὸς post φρονήματος addit 
Dindorf 8 ἡγεμωνίαν A 11 ἕἔπανοικει A! 12 ὑπολίποιτο A 14 τελειώ- 
σεσϑαι À εὐφραινεῖ, c. corr. uid. M. εὐφραίνει W 18 ἘἸούλιον om. Lat 
"lupum Lathic etinfra ἔτε om. MW 10 δὲ MW 11 zoov9toav] πρόϑεσιν 
MW περιέϑεσαν Ernesti 18 πρὸ MW 19 πολιτῶν Ernesti ὡς — 20 συν- 
ϑεμένων) et quasi in omnibus uideretur insidiis prioribus consensisse Lat χοι- 
vovo» Ernesti 20 τῷ πρῶτον συνϑεμένῳ coni. dubitans — *ouóv] ὃ uiv MW 

21 *vró] τῶ MW ϑράσει, ρά l.ras. A χρησάμενον A τὸ] ed. pr. τὸν 
codd. 22 χρώμενον] magis — usum Lat πράξασ MW et ut uid. E, quae 

L , , , Ü , 

haec mutauit 28 ἢ om. ΜΕ τε πόλις] πόλεισ τε E πόλεισ M πόλεισ 
τῶν πολιτῶν — 244, 1 ἢν] flos ciuium Lat : 

16* 
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193 τῶν ὅ τι xci ἄνϑος ἦν ἀπτώλετο. οἱ δὲ xoi τῶν μὲν imi τοιούτοις 
ἐνεχάλουν αὐτῇ γνώμην τὸ δὲ πᾶν xal τῶν ὑπὸ Γαΐου πετεραγ- 
μένων καχῶν ἐχείνῃ τὴν αἰτίαν ἐπέφερον φάρμαχον τῷ Γαΐῳ δοῦσαν 
ἐννοιῶν δούλωσιν xal ἐρώτων ἐπαγωγὰς αὐτῇ ψηφιούμενον, εἰς 
μανίαν μεταστάντος τὰ πάντα αὐτὴν εἶναι τὴν νεγναυττηγημένην ὅ 
ἐπὶ ταῖς “Ρωμαίων τύχαις καὶ τῆς ὑποτελούσης αὐτοῖς οἰχουμένης. 

194 xai πέρας χυρωϑὲν ὥστε αὐτὴν τελευτᾶν, οὐδὲν γὰρ οἱ ἀττοσττεύ- 
δοντες οἷοί τε ὠφελεῖν ἦσαν, ἐστέλλετο ὃ ovrog" ἐβραδύνετο δὲ 

οὐδὲν μελλήσει τῇ κατ᾽ αὐτόν, ὥστε μὴ οὐχ εἰς καιρὸν δεδιαχονῆ- 
σϑαι τοῖς ἀπεσταλχόσιν, ϑέλων im^ οὐδαμοῖς μεμιττὸς εἶναι τῶν 1 

195 ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ δήμου τιεττοιημένων. «σταρελϑὼν δὲ ἐπὶ τοῦ βασι- 
λείου λαμβάνει τὴν Καισωνίαν, γυνὴ δ᾽ ἣν τοῦ Γαΐου, τταραχατα- 
χειμένην τῷ σώματι τοῦ ἀνδρὸς χαμαιττετεῖ xol τετάντων ἐν ἀτυχίᾳ 
ὧν χαρίζοιτ᾽ ἂν ὃ νόμος τοῖς μεταστᾶσιν, αἵματί τε ἀναπεφυρμένην 
ἐχ τῶν τραυμάτων χαὶ πολλῇ τῇ ταλαιπωρίᾳ συμφερομένην τῆς 
ϑυγατρὸς σπαθερριμμένης" ἠκούετό τὲ ἐν τοῖς τοιοῖσδε οὐδὲν ἕτερον 
-ἢ κατάμεμψις τοῦ Γαΐου, ὡς γειϑανὴν ov σχόντος πολλάκις προηγ0. 

196 ρευχυῖαν αὐτήν. &v' ἀμφότερα δὲ οὗτος ὃ λόγος xal τότε εἶχά- 
Cero xoci νῦν ἐφ᾽ ὁμοίοις ττρόχειται τῇ διανοίᾳ τῶν ἀχροατῶν πρὸς 

AMWE Lat 
1 &v9oc zv] E &v9' ὅσων A &v9oc ὧν MW; fort. aliudlatet —*oi δὲ — 

6 οἰχουμένης] et dli quidem his assertionibus eam defendere nitebantur. om- 
nium autem malorum quae a gaio gesta fuerant haec erat caput; gaio namque 
dederat poculum, uí eius mentem suo potuisset subiugare seruitio et amoris in- 
cantationibus ad uesaniam transformatum ita sibi deuinzerat, quatenus fortunae 

omnium romanorum et totius orbis, cui praesidebat, ei subditae uiderentur nihil- 
que defensores eius ualere potuerunt Lat *vov| τὸν MW τὴν Hudson 

3 Ἐἐχείνην coni. — *émégtgov] ἀπέφερον M. ὑπέφερον W ἐπέφερον δὲ coni. 
ἢ δοῦσαν] δούσῃ τὸ Ernesti 4 αὐτῇ] αὐτῷ E εἰς] oc sio E 5 Ἐτὰ 
πάντα om. M.  γρνεναυπηγημένην, vi. ras A. 1 ὥστε om. E. 8 óom. E 
λοῦποσ E 9 μελήσει M 10 ἐπ᾽ ovómuoic] σπουδασμοῖσ M 11 ποιου- 
μένων Μ 12 καταλαμβάνει E Καισωνίαν)] Hudson χεσωνίαν AY WE 

χεσσωνίαν M et ex corr. A cesoniam Lat δὲ MWE 13 ἐχαμαιπετεῖ, εἴ 
iras.AÀ zal πάντων --- 14 μεταστᾶσι»] et omnes in luctu positos sicut moris 
est mortuis exhiberi Lat ἐν ἀτυχίᾳ ὧν] ενατυχίαι ὧν ex tvatvyavo COIT. 
ἐν 

Α ἀτυχαίῳ M. ἐν ἀτυχαίω W 14 χαρίζοιτο MW [ πολλῇ — συμφερο- 
μένην] macima calamitate circumdata Lat πολλῇ τῇ ταλαιπωρίᾳ) Dindorf 
πολλὴν τὴν ταλαιπωρίαν codd. 11 χατάμεμψις! E χατάμεμψιν AW χατὰ 
μέμψιν M culpa Lat Ἐπιϑανὸν MW 18 ἐπ᾿ — 245, 1 προστιϑέμενοϊ 
haec enim ratio et tunc et nunc similiter aestimatur et in hominum mente. sita 
est circa eos quibus compatiuntur (patiuntur cod. Ambr.) Lat δὲ om. MW 
"οὗτος! αὐτὸσ MW 
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ὕ τι ϑελήσειαν ῥοπὰς τὰς αὐτοῦ πιροστιϑέμενοι. οἱ μέν γὰρ ἀπσίο- 
σημαίνειν ἔφασαν τὸν λόγον, ὡς συμβουλευομένης ἀποστάντα μα- 

νιῶν xal τοῦ εἰς τοὺς στολίτας ὠμοῦ μετρίως xal μετ᾽ ἀρετῆς 

Ξηγεῖσϑαι τῶν τιρραγμάτων, xci παρ᾽ αὐτὸν ἀττολέσϑαι τρόπῳ 
τῷ αὐτοῦ χρώμενον. οἱ δέ, ὡς λόγου τοῦ negl τῶν συνωμοτῶν 

ἐπιφοιτήσαντος Γαΐῳ χελεύσειεν μηδὲν εἰς ἀναβολὰς ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ 
ὀξέος τιάντας μεταχειρισάμενον αὐτούς, xcv el μηδὲν ἀδιχοῖεν, ἐν 
deci χινδύνων χαταστῆγναι, xal τοῦτ᾽ εἶναι τὸ ἐπονειδιζόμενον, 
ὡς Mieres διαιεράξασϑαι μαλαχῷ γεγονότι. χαὶ τὰ μὲν 
λεχϑέντα ὑπὸ τῆς ; Καισωνίας xci ὅτιοῖα οἱ ἄνϑρωτιοι περὶ αὐτῆς 
ἐφρόνουν ταῦτα vv. ἡ δὲ ἐπεὶ ϑεᾶται τὴν τιρόσοδον τοῦ “Τούτίπου 
τό τὲ σῶμα τοῦ Γαΐου τιρουδείχνυεν χαὶ ἀσσον ἰέναι τταρεχάλει 
μετ᾽ ὀλοφυρμοῦ xal δαχρύων. ἐπεὶ δὲ τῇ διανοίᾳ συνεστηχότα 
ἑώρα τὸν «Τοὔτεπον, xal μηδὲν τιροσιόντα ὡς ἐπεὶ πρᾶξιν οὐχ αὐτῷ 
χεχαρισμένην, γνωρίσασα ἐφ᾽ 0 τι ἐχώρει τήν ve σφαγὴν ἐγύμνου 
x«l τεάνυ προϑύμως ποτνιωμένη ὅτιοῖα εἰχὸς τοὺς οὕτω σαφῶς ἐν 

ἀιογνώσει τοῦ ζῆν γεγονότας xal κελεύουσα μὴ μέλλειν ἐπεὶ τελει- 
ὡσει τοῦ δράματος οὗ iz αὐτοῖς συνέϑεσαν. χαὶ ἥδε μὲν εὐψύ- 
χως ταύτῃ τελευτᾷ ὑττὸ τοῦ «Τούτιτιου καὶ iv αὐτῇ τὸ ϑυγάτριον. 
xai “«1οὔτεσεος ταῦτα τεροατεαγγέλλων ἔστιευδεν τοῖς ττερὶ τὸν Χαιρέαν. 

5. Γάιος μὲν δὴ τέταρτον ἐνιαυτὸν ἡγεμονεύσας Ῥωμαίων 
λείστοντα τεσσάρων μηνῶν οὕτως τελευτᾷ, ἀνὴρ xol πιρότερον ἢ τῇ 
ἀρχῇ συνῆλθεν σχαιός τε χαὶ χαχοτροπίας εἰς τὸ ἄχρον ἀφιγμένος, 
ἡδονῇ τὲ ἡσσώμενος χαὶ φίλος διαβολῇ, καὶ τὰ μὲν φοβερὰ κατα- 

$ 201 — bell. Iud. II 204. 

AMWELatExc. Peiresc. 
| προστιϑέμενοι] A! προστιϑεμένοισ ex corr. A προστιϑέμενοσ MW προσ- 

τιϑεμένων ed. pr., fort. recte si αὐτῶν pro αὐτοῦ restituetur y&o om. 
MW 2 ὑποστάντα MW 3 μετὰ MW 4 χαὶ] μὴ ed. pr. αὐτὸν] 
αὐτῶ MW ὃ χρώμενοι MW χρωμένων Ernesti οἱ om. MW τοῦ] τῶν 
Α 1 ὀξέωσ MW οὀπάντασ, ασ ex oo corr. uid. Α 8 τοῦτο MW 
9 μαλαχῶσ MW [10 χεσωνίασ A! κεσσωνίασ MW etex corr. A 11 Aovz- ov, 
eras. πὶ E 12 *iéva. M. 13 Ἐδὲ] ve W Ἐσυνεστηκόταϊ attonitum Lat 

μὴ συνεστηκότα Hudson 14 λοῦπ'ον, eras. z E καὶ μηδὲν — 19 χεχαρισ- 
μένην} et nulla compassione motum Lat ἕμηδὲν om. Hudson ὡς] ὧν MW 

οὐκ l. ras. i. marg. οὐχ M — 15 ὅ zi) coni. ὃν codd. quod Lat 0 ed. pr. 
16 Ἐποτνιωμένη- ἃ ποτνιωμένησ MW 11 Ἐμέλειν M. 18 αὐτοῖς] αὐτὴῆσ 

cod. Laur. αὐτῇ Busb. E 19 λούπου E 20 προαγγέλλων MW προσαγ- 
γέλλων ed. pr. προαπαγγελῶν coni. 22 *ovro MW *gvio] ὅτι γάϊοσ 
ἀνὴρ ἦν incip. Exc Ἐτὴν ἀρχὴν Exc 28 Ἐχαχοτροπίας] χακοπραγίασ 
MWExc ἐσ E 24 ἡδονῇ — 246,1 φονικώτατος om. E ἡσσόμενοσ M 
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γτετυληγμένος xci διὰ τοῦτο ἐφ᾽ oig ϑαρσήσειε φονιχώτατος, τῆς 
τε ἐξουσίας ἐφ᾽ ἕνὴ μόνῳ πιμττλάμενος τῷ ὑβρίζειν, εἰς οὺς ἥχιστα - 
ἐχρῆν ἀλόγῳ μεγαλοψυχίᾳ χρώμενος καὶ ποριστὴς ἐκ τοῦ χτείνειν 
χαὶ παρανομεῖν. xol τοῦ μὲν ϑείου xol νομίμου μείζων ἐσπου- 
δαχὼς εἶναί τε χαὶ δοχεῖν, ἡσσώμενος δὲ ἐπαίνων τῆς πληϑύος xol 

γεάντα, ὅττόσα αἰσχρὰ χρίνας ὃ νόμος ἐπιτιμᾷ τιμωρίαν, ἐνόμισεν 
ἀρετῆς. xci φιλίας ἀμνήμων, εἰ καὶ σπελείστη ve καὶ διὰ μεγίστων 
γένοιτο, οἷς τότε ὀργισϑείη ἐχτιλήξει χολάσεως xai ἐλαχίσταις, 
σπιολέμιον δὲ ἡγούμενος ττᾶν τὸ ἀρετῇ συνερχόμενον, ἀναντίλεχτον 
ἐγτὶ τεᾶσιν οἷς χκελεύσειε τὴν ἐπειϑυμίαν λαμβάνων" ὅϑεν xal ἀδελφῇ 
γνησίᾳ συνῆν, ἐξ οὗ xal μάλιστα αὐτῷ φύεσϑαι παρὰ τοῖς στολέ- 
ταῖς ἤρξατο σφοδρότερον τὸ μῖσος διὰ τὸ πολλοῦ χρόνου μὴ íovogn- 
μένον εἴς ve ἀτιιστίαν xol ἔχϑραν τὴν πρὸς τὸν πράξαντα παρα- 
χαλεῖν. ἔργον δὲ μέγα ἢ βασίλειον οὐδὲν αὐτῷ ττεπραγμένον εἴστοι 
ἄν τις ἢ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν συνόντων xoi αὐϑις ἀνϑρώπων ἐσομένων, 
zv ye τοῦ περὶ Ῥήγιον καὶ Σιχελίαν ἐπεινοηϑέντος ἐν ὑποδοχῇ 
τῶν Gm Αἰγύπτου σιτηγῶν τελοίων" τοῦτο δὲ ὁμολογουμένως μέγε- 
στόν τὲ xcl ὠφελιμώτατον τοῖς σπιλέουσιν᾽ οὐ μὴν émi τέλος γε 
ἀφίχετο, ἀλλ᾽ ἡμίεργον ὑπτὸ τοῦ ἀμβλυτέρως αὐτῷ ἐπιπονεῖν χατε- 
λείφϑη. αἴτιον δ᾽ ἣν ἡ περὶ τὰ ἀχρεῖα σπουδὴ καὶ τὸ δατανῶντα 
εἰς ἡδονάς, αἱ χαταμόνας ἔμελλον ὠφελεῖν, αὐτῷ ὑφαιρεῖν τῆς 
ἐπεὶ τοῖς χρείσσοσιν ἀνωμολογημένοις φιλοτιμίας. ἄλλως δὲ δήτωρ 
τε ἄριστος xal γλώσσῃ τῇ Ελλάδι χαὶ τῇ Ῥωμαίοις πτατρίῳ σφόδρα 

AMWELat Exc Peiresc. 
1 φονικότατοσ Exc 2 vc] codd. Exc δὲ E Hudson Ἐπιπλάμενοσ 

W *rg] τοῦ MWExc *ovrc] δ᾽ ovc coni. 3 ἀλόγῳ] WE Exc ἀλόγωσ, 
c exc Corr. À ἀλόγων Μ 4 μεῖζον A! Exc. 5 δὲ om. MWExe 6 πάντα 
— 8 ἐλαχίσταις] quaecumque leges tamquam turpia puniunt sua credidit esse 
tormenta , uirtutis el amicitiarum immemor , quando contra haec cum inlatione | 

supplicii frequenter exorsus est Lat ὁπόσα] ὅσα MWExc ἐπιτιμαῖ W 
ἐπιτιμᾶν AM Exc τιμωρίαν] τιμιώτερα Hudson 7 ἀμνήμων ἦν εἰ xal 
πλείστη, litt. v ἦν εἰ καὶ i. ras. m. 2 A τε om. M 8 τότε] ποτε Exc(?) 
Hudson τε coni. ἐπιπλήξει Exc(?) Hudson χολάσεων Exc ἐλαχί- 
σταις] ἐλαχίστης ed. pr. ἐπ᾿ ἐλαχίστοις Hudson 10 Ἐχελεύσει MW Exc 

15 ἀν] E, om. codd. τῶν συνόντων — ἐσομένων] praesentium tem- 
porum aut futurorum Lat ἐσομένου MW ἐσόμενον Exc 16 Ἐσικελ- 
λίαν M Ἐξὶς ὑποδοχὴν Ernesti ἐφ᾽ ὑποδοχῇ coni. 11 Ἐτῶν .1 ἀπ᾽, ἃ 
suppl. A τῶν ἐπ᾿ MW ὡμολογουμένωσ E 18 τοῖς] τοῖσ τε WE 
*éni] καὶ ἐπὶ MW *»s] δὲ MW, om. Exc 20 Ἐτάχρεῖα Exc 21 τῆς] 
τὴν MWExc 22 χρείττοσιν MW Exc φιλοτιμίαν MWExc 23 τῇ τῷ 
ἑλληνίδι E 



ANTIQ. IUD. XIX 208 —212 (lI. 5. Hf. 1) 947 

ἠσχημένος συνίει τ᾿ ἐχ τοῦ σπιαραχρῆμα καὶ τοῖς ὑφ᾽ ἑτέρων συν- 

τεϑεῖσίν τὲ xal ἐχ ztAt(ovog τιροσυγχειμένοις ἀντειτιιὸν £x τοῦ ὀξέος 

φανῆναι πειϑανώτερος ἐν μεγίστῳ πράγματι γεαρ᾽ ὁντινοῦν γενό- 
μένος, εὐχολίᾳ τε εἰς αὐτὸ τῆς φύσεως καὶ τῷ εἰς ἰσχὺν αὐτῇ 
προσλαβεῖν μελέτην τοῦ ἐπιπονεῖν. ἀδελφοῦ γὰρ παιδὸς υἱεῖ γεγο- 
γότι Τιβερίου, οὗ xci διάδοχος γίνεται, μέγα ἀνάγχασμα :ταιδείας 

ἀντέχεσθαι διὰ τὸ xal αὐτὸς εἰς τὰ τερῶτα ἐν αὐτῇ χατορϑῶν δια- 

πρέπειν, καὶ συνεφιλοχάλει Γάιος συγγενοῦς τε ἀνδρὸς xal ἡγεμόνος 
εἴχων ἐπιστολαῖς ἐπιρώτευσέν τε τῶν κατ᾿ αὐτὸν “πτολιτῶν. οὐ μὴν 
ἀντισχεῖν οἷά τὲ ἐγένετο αὐτῷ τὰ ἐκ τῆς παιδείας συλλεγέντα 
ἀγαϑὰ πρὸς τὸν ἐπιελϑόντα ὄλεϑρον αὐτῷ ὑπὸ τῆς ἐξουσίας" οὕτως 

ἄρα δυσικόριστον ἡ ἀρετὴ τοῦ σωφρονεῖν, οἷς ἀνυτεεύϑυνον τὸ τεράσ- 
σειν ῥᾳστώνῃ πάρεστιν. φίλοις uiv χεχρῆσϑαι xal πάντα ἀξιολό- 
γοις ὑποσπουδασϑεὶς τὸ κατ᾽ ἀρχὰς ὑπό τε τεαιδείας καὶ δόξης 
ζήλου τῶν χρειττόνων, μέχρι δὴ τῷ περιόντι τοῦ ὑβρίζειν ἀπαμ- 
φίασις εὐνοίᾳ τῇ τιρὸς αὐτὸν ἐχρήσαντο μίσους ὑποφυέντος iz 
αὐτῶν ἐπιβουλευϑεὶς τελευτᾷ. 

, ΤΙ. 1. Κλαύδιος δέ, χαϑάτσιερ ἀνώτερον ἔφην, ἀπορρήξεως 
αὐτῷ τῶν Γαΐου ὁδῶν γενομένης zal τοῦ οἴχου ϑορυβηϑέντος πιάϑει 

AMWELat Exc Peiresc. 
1 τε MWE Exc 2 χαὶ om. MWExc — *oó&oc M 3 Ἐδντινα οὖν 

MWExe γενόμενος] εἰσ τοῦτο γενόμενοσ E Α εἰς αὐτὸ] εἰσ αὐτῶ WExc 
ἐν αὐτῷ Μ τῷ] Ernesti τοῦ codd. Exc εἰς om. Exc αὐτὴν Exc 
5 προλαβεῖν ΜΥ͂ μελέτην) Ernesti μελέτη codd. Exc ἀδελφοῦ — 9 ἐπι- 
στολαῖς! hunc namque tiberius tamquam fratris nepotem, quem etiam habuit 
successorem, magna necessitate studuit erudiri, cum et ipse idem agens primo 
floruerit. gaius itaque puer colebat haec quasi cognatus et imago principis Lat 

visi] oie. Exc τ διὰ τὸ — Óuazoénsw] ad Tiberium referenda uix recte 

tradita sunt Β xci (ante ἡγεμόνος) om. Exc 9 *za9^ αὑτὸν Dindorf 
10 Ἑαὐτῷ om. Exc 11 *2290vte MWExc 12 Ἐανυπεύϑυνος Dindorf 
τοῦ πράσσειν Hudson 13 Ἐῤαιστώνηι, (suppl. A φίλοις — 11 τελευτᾷ] 
initio siquidem faciente eruditionis causa amicis studebat dignis zelo meliorum 
rerum, postea perductus ad iniuriarum onus et odium, quod circa eum homines 
omissa priore deuotione gerebant, ad id usque descendit, ut ab eisdem insidias 
passus extingueretur Lat καὶ κατὰ M καὶ τὰ WExc 14 có om. M 
x«t ἀπαρχὰσ W —— 15 χρεισσόνων MWExc δὴ] ed. pr. δὲ codd. Exc 
ἀπαμφίασις!] ἀπαμφιάσεισ MWExoe yo ἀπαλειφείσησ i. marg. À ἀπαμφιασϑείσης 
Lowthius 16 εὐνοίασ, c ex c corr. A. τῇ! ἡ ed. pr. 11 τελευτᾷ fin. Exc 

18 δὲ om. ME ἀνώτερον ἔφην] ἀνωτέρω δεδήλωται E Ἐάπορρή- 
ξεως --- 248, 1 τελευτῆς] interruptione facta uiarum egrediebatur de theatro. qui 

gaio moríuo et domo caesaris nece turbata Lat Ἑῤπορήξεωσ, &i. ras. A 
» - -- au , - * 

ἀποδείξεωσ MW [19 αὐτῶ τῶν σὺν γαΐωι (litt. αὐτῶ --- σὺν y i. ras. m. 2 A) 
AE *oóov, ὦ ex o corr. ἃ 
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τῆς Καίσαρος τελευτῆς, ἕν ἀμηχάνοις ὧν περὶ τῆς σωτηρίας ἕν 
τινί στεγωτῷ κατειλημμένος ἔχρυτετεν ἑαυτὸν οὐδεμίαν χινδύνων . 

218 αἰτίαν σελὴν τῆς γενναιότητος ὑφορώμενος" μέτριον γὰρ ἰδιώτης E 
ὧν ἦγεν αὑτὸν xal τοῖς πᾶσιν ἀρχῶν ἣν, χεαιδείᾳ TE συνιὼν χαὶ 
μάλιστα τῇ Ἑλληνίδι καὶ τταντὸς τοῦ εἰς ϑόρυβον ἀναχειμένου 3 

214 σιαντοίως Jic ies αὑτόν. τότε δὲ πτοίας χατειληφυίας τὸν 

ὄχλον xci τοῦ βασιλείου παντὸς στρατιωτιχῆς μανίας ἀνάτελεω 
γεγονότος χαὶ δειλίας καὶ ἀταξίας ἰδιωτῶν οἷον ἀπειληφότων σω- 

ματοφυλάχων, οἱ :τερὶ τὸ στρατηγιχὸν καλούμενον, ὅτεερ ἐστὶ τῆς 
στρατιᾶς καϑαρώτατον, ἐν βουλῇ περὶ τοῖς πραχτέοις ἦσαν, ὅσοι 
δὲ xal παρετύγχανον, τὴν μὲν Γαΐου τιμωρίαν ἐν ὀλίγῳ τιϑέμενοι 

215 διὰ τὸ κατὰ δίχην αὐτῷ τὰς τύχας συνελθεῖν, τὰ δὲ :τερὶ αὐτοὺς 
ἀνεσχοττοῦντο μᾶλλον ὃν τρότιον σχήσοι χαλῶς xai τῶν Γερμανῶν 
ve ἐν τιμωρίαις τῶν σφαγέων ὄντων ὠμότητος χάριτι τῆς ἑαυτῶν 

216 μᾶλλον ἢ τοῦ συμφέροντος τοῖς πᾶσιν. ὑφ᾽ ὧν ἁπάντων ὃ Κλαύ- 
διος ἐθορυβεῖτο δεδιὼς περὶ τῆς σωτηρίας, ἄλλως τ᾽ ἐπειδὴ xal 

τῶν τιερὶ τὸν “Α΄σπρήναν ἐτεϑέατο τὰς χεφαλὰς “πτ-αραφερομένας " 
εἱστήχει δὲ χατά τι τιροσβατὸν ὀλίγαις βαϑμῖσι χωρίον ὑπεσταλχὼς 

217 τῷ xav αὐτὸ σχότῳ. χαὶ Γρᾶτος τῶν στερὶ τὸ βασίλειόν τις στρα- 
τιωτῶν ϑεασάμενος χαὶ τοῦ μὲν ἀχριβωσομένου τὴν ὄψιν ἀμαϑὴς 
ὧν διὰ τὸν σχότον, τοῦ δὲ ἄνϑρωττον εἶναι τὸν ὑπολοχῶντα χριτὴς 
εἶναι μὴ ἀττηλλαγμένος, τεροσήει τὲ ἐγγύτερον καὶ ὑποχωρεῖν ἠξιω- 
χότος ἐπέχειτο χαὶ χαταλαβὼν ἐπιγνωρίξει »Ἐερμανικὸς μὲν οὗτος, 
φησὶν πιρὸς τοὺς & πομένους, χαὶ στησώμεϑα τοῦτον ἡγεμόνα φερό- 

218 μενοι.“ Κλαύδιος δὲ ἐφ᾽ ἁρτταγῇ τταρεσχευασμένους δρῶν καὶ δείσας, 
μὴ χατὰ φωγὴν ἀποθάνοι τὴν Γαΐου, φειδὼ σχεῖν ἠξίου τοῦ κατ᾽ 

AMWELat 
- ' ? ' 

2 Ἐστενωιπῶι À αὑτὸν ME αὐτὸν W 3 γενναιότητος! μετριότητοσ 

E 4 "αὐτὸν W Ἐπᾷσιν] παροῦσιν Terry Ἐν om. MW συνιὼν) 
συνὼν MWE compositus Lat 6 *zavroloc] παντελῶς coni. Ἐφπαλάσσων 
W αὐτόν W 8 καὶ δειλίας --- σωματοφυλάκων] et terror atque indiscipli- 
nalio cunctos priuatos adpraehendisset Lat δειλίας — 13 χαλῶς xal om. E 

ἰδιωτῶν ete. corruptum 9 có] ed. pr. τὸν codd. [0 ὁπόσοι ed. pr. 
11 δὲ spurium uid. ^ 12 αὑτοὺσ ex corr. ἃ 14 τε om. E 15 ὑφ᾽ ὧν 
ἁπάντων om. E 16 Ἐπερὶ τῇ σωτηρίᾳ coni. τ τε MW et ex corr. ἃ 
δὲ E "zal ἐπειδὴ tr. ed. pr. 17 ἀσπρίναν E et ex corr. A "περιφερομέ- 
veg M 18 βαϑμίσι codd. E 19 τῷ] τὸ E αὐτὸ] E αὐτὸν codd. 
τις] τισ τῶν MWE 20 "ἀχριβωσαμένου MW 22 Ἐᾳάπηλαγμένοσ W 

23 Ἐῤξπιγνωρίσει coni. Γερμανικὸς] καὶ γερμανικὸσ ELat 24 "στησόμεϑα 
MW τοῦτο W 25 δρῶν] αὐτοὺσ δρῶν AE 20 χατὰ φωνὴν - τὴν 
Γαΐου] propter gaium Lat φονὴν, o ex ὦ corr., i. marg. φονὴν εἶπε τὸν φόνον 

ποιητικῶσ ἃ φώνην W 
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αἰτὸν ἀνεπαχϑοῖς ἀνάμνησιν αὐτοῖς ὑποτιϑεὶς καὶ τοῦ ἀτερομηϑοῖς 

τῶν γεγονότων. καὶ ὁ Γρᾶτος μειδιάσας ἐτεισττᾶται τῆς δεξιᾶς, 219 

xai παῖσαι, φησίν, μιχρολογούμενος πιερὶ τῆς σωτηρίας δέον σε 
μεγαλοφρονεῖσϑαι περὶ τῆς ἡγεμονίας, ἣν οἱ ϑεοὶ Γάιον ἀφῃρη- 

5 μένοι τῇ σῇ συνεχώρησαν ἀρετῇ πρόνοιαν τῆς οἰχουμένης λαβόντες. 
ἀλλ᾽ ἴϑι καὶ τῶν τιρογόνων ἀπολάμβανε τὸν ϑρόνον.““ ἀνεβάσταϊζέν 220 
τε αὐτὸν οὐ πάνυ τοῖς ποσὶ βαίνειν δυνάμενον ὑτιό τὲ φόβου καὶ 
χάρματος τῶν εἰρημένων. 

2. Συνεστρέφοντο δὲ τιερὶ τὸν Γρᾶτον ἤδη zal τελείους τῶν 221 
10 σωματοφυλάχων χαὶ ϑεωροῦντες τὸν Κλαύδιον ἀγόμενον δόξῃ τοῦ 

ἐπεὶ χόλασιν ἕλχεσϑαι * τῶν ἐπεὶ τοιοῖσδε ζημιῶν ὡς ἄνδρα ἀτεράγ- 
uova διὰ βίου τοῦ παντὸς x«l κινδύνοις οὔτι μετρίως ἐπὶ τῆς 
Γαΐου ἀρχῆς ὡμιληχότα, τινὲς δὲ καὶ αὐτῶν τοῖς ὑτιάτοις ἐντρέτσεειν 
χρίσιν ἠξίουν τὴν ττερὶ αὐτόν. xal τιλειόνων τοῦ στρατιωτιχοῦ 222 

15 συστρεφομένων φυγαί τε ἦσαν τοῦ ὁμίλου xal τεροόδων ἀπορία τῷ 
Κλαυδέῳ δι᾿ ἀσϑένειαν τοῦ σώματος, ἐπεὶ xal oí τὸ φορεῖον αὐτοῦ 
φέροντες ττερὶ τὴν ἀρτιαγὴν αὐτοῦ :εαραγενομένης φυγῆς ἔσωζον 
αὑτοὺς az ἐλιείδος ϑέμενοι τὴν σωτηρίαν τοῦ δεσπότου. ἐν evgv- 223 

χωρίᾳ δὲ τοῦ Παλατίου γενομένοις, «πρῶτον δὲ οἰχηϑῆναι τῆς 

20 Ῥωμαίων σεόλεως τοῦτο παραδίδωσιν ὃ ττιερὶ αὐτῆς λόγος, χαὶ ἤδη 
τοῦ Or ἡμοσίου ἀντελαμβανομένοις z0ÀD τιλείων ἡ ἐτειφοίτησις ἣν 

τῶν στρατιωτῶν χαρᾷ τὴν ὄψιν δεχομένοις τοῦ Κλαυδίου, περὶ 
γελείστου τε ἣν αὐτοῖς αὐτοχράτορα στήσασϑαι τὸν ἄνϑρωποον εὐνοίᾳ 

τε bn Γερμανιχοῦ, ἀδελφὸς δὲ ἣν αὐτοῦ ἐπὶ μέγα πᾶσιν τοῖς ὠμιλη- 

AMWELat 

1 ἀνάμνησιν — ὑποτιϑεὶς] ἀναμιμνήσκων αὐτοὺσ E αὐτοῖς! αὐτοὺσ 
MW ὃ συνεχορήγησαν E 7 τεὶ δὲ MWE βαίνειν voto ποσὶ tr. MWE 

9 Ἐδὲ] δὲ xc] Μ 10 ἀγόμενον] ἀγόμενον ἐσχυϑρώπαζον E; quae desunt 
ἃ. 11 post ἕλχεσθαι excidisse uid. 11 τοῖσδε W ὡς ἄνδρα — 13 

ὡμιληκότα) tamquam pro uiro sua uita quieto et multa pericula in principatu 

gai perpesso dolebant Lat 13 *oungAgeóra W τινὲς — 14 περὲ αὐτόν 
om. Lat αὐτῶν] αὐτῶ MW, om. E ἐντρέπειν) ἐμπρέπειν MW ἐπιτρέπειν E 
et i marg. A 14 περὲ αὐτόν] ἐπ᾿ αὐτῷ E αὐτόν] αὐτῶν W αὐτῷ Bekker 
19 προόδων] E προσόδων codd. fugere Lat τοῦ χλαυδίου MW 16 ἐπεὶ 
καὶ oi om. spatio 6 litt. uacuo relicto M zal oí τὸ] κέοιτο W φορίον 
MW 17 φέροντες περὶ] φέροντεσ πύστεωσ περὲ, litt. τεσ --- περὶ i. ras. 
m.24A τῆσ ἁρπαγῆσ, DR 5c ex ἣν corr. A φυγῆς] φυγῆι, c i. ras. 

A 18 αὐτοὺς MW ἀπ ἀπ α *iy — 19 γενομένοις om. W 19 yevo- 
μένοις] E et ex corr. A γενόμενοι A! et ut uid. Lat γενομένου M πρῶτον 
δὲ οἰκηϑῆνα!] MWE eti. marg. A πρῶτον ἀδικηϑῆναι A 530 Ἐπερὶ αὐτῆς om. 
M 21 ἔπλεῖον W 22 δεχομένων E 28 στήσασϑαη coni. στήσεσϑαι codd. 
E 24 τῇ] E τοῦ codd. ἔἕαὐτοῦ] αὐτοῦ τοῦ A 

E. 
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χόσιν χαταλελοιτπτὼς χλέος τὸ αὐτοῦ. ἀναλογισμός τε αὐτοὺς εἰσήει 

τῆς τὲ σπιλεονεξίας τῶν ἐν τῇ συγχλήτῳ δυναστευόντων xal ὅπτόσα 
ἐπὶ τῆς πρὶν ἀρχῆς ἡμάρτητο αὐτῇ. πρὸς δὲ xoci τὸ ἀμήχανον 
τοῦ πράγματος χατενόουν, xal πάλιν εἰς ἑνὸς ἀρχὴν μεϑισταμένων 
τῶν ὅλων χινδύγους αὐτοῖς φέρειν δι᾿ ἑνὸς χτησαμένου τὴν ἀρχὴν 
[μεϑισταμένων τῶν ὅλωγ] παρ᾽ ὃν ἐπιιχωρήσει χαὶ εὐνοίᾳ τῇ αὐτῶν 
λαβόντα Κλαύδιον μνημονεύσεις τὲ χάριτος αὐτοῖς ἀποδιδόντα τιμήν, 

ἢ ἐπὶ τοιούτοις γένοιτ᾽ ἂν ἀρχοῦσα. 
8. Ταῦτα πρός ve ἀλλήλους xal δι᾽ ἑαυτοὺς διεξήεσαν xal 

τοῖς ἀεὶ προσπίπτουσιν διηγοῦντο. οἱ δὲ πυνϑανόμενοι ττροϑύμως 
ἐδέχοντο τὴν πιρόχλησιν, συμφράξαντές τε καὶ πιεριχλάσαντες ἦγον 
ἐτεὶ τοῦ στρατοτέδου φοράδην ἀναβαστάσαντες, ὡς μὴ ἐμποδίζοιτο 
αὐτοῖς ἡ ἔπειξις. διειστήχεσαν δὲ αἱ γνῶμαι τοῦ δήμου καὶ τῶν 

ἐχ τῆς βουλῆς" οἱ μὲν ἀξιώματός τε τοῦ πρότερον ὀρεγόμενοι χαὶ 
δουλείαν ἔπταχτον αὐτοῖς ὕβρει τῶν τυράννων γενομένην φιλοτιμού- 
μενοι διαδιδράσχειν χρόνῳ “ταρασχόν, ὃ δὲ δῆμος φϑόνῳ ve πρὸς 
ἐχείνην χαϑιστάμενος καὶ τῶν τελεονεξιῶν αὐτῆς ἐπιστόμισμα τοὺς 
αὐτοχράτορας εἰδὼς χαὶ αὐτοῦ χαταφυγὴν ἔχαιρεν Κλαυδίου τῇ 
ἁρτιαγῇ στάσιν τε ἔμφυλον, ὁποία xol ἐπὶ Πομπηίου γένοιτο, 
ἀτταλλάξειν αὐτῶν ὑπελάμβανον τοῦτον αὐτοχράτορα χαϑισταμένου. 
γνοῦσα δ᾽ ἢ βουλὴ τὸν Κλαύδιον ὑττὸ τῶν στρατιωτῶν ἀφιγμένον 
εἰς τὸ στρατόττεδον ττέμτιει τερὸς ἐχεῖνον ἄνδρας ἀρετῇ τοὺς ἐξ 

AMWELat 
1 χαταλελοιπὼς] E καταλελοιπότοσ codd. τὸ om. E 3 πρὸς δὲ — 

8 ἀρκοῦσαϊ inter haec etiam rursus cogitabant, quia imperium deductum ad unum 
periculo non careret, quando quodcumque solus uellet efficeret, sed etiam quia 
claudius cum imperium susciperet, pro fauore senatui gratiam repensaret suffi- 

cienter Lat — 4 αὐτοὺσ M δι᾽ évóc] διά τιοσ MW — 6 μεϑισταμένων vov 
ὅλων om. Hudson παρὸν W 8 Ἐγένοιτο ἂν MW 9 ó&' om. E 
Ἐξξήεσαν W 10 διηγοῦντο] Cocceji διηροῦντο codd. E 11 Ἐἐδέχοντο, ὃ 
i. ras. A διεδέχοντο MW Ἐσυμπράξαντέσ MW ntguxAacavtec) περικλεί-. 
σαντεσ, εἰ CX α COrT. ἃ 12 ἐπιποδίζοιτο 13 ἔπειξις] ἐπίδειξισ ἃ 
διειστήχεισαν AE διεστήχεσαν MW Ἐγνῶμαι τοῦ i.ras. ἃ vov] τοῦ τε E 
14 Ἑἀξιώματός τε τοῦ πρότερον) dignitatem pristinam Lat τοῦ] ELat ov codd. 

15 ἐπαχτὴν (ἡ ex ὁ corr. A) AE 16 παρασχόν] Hudson παρέσχον codd. 
E 11 ἐχεῖνον E 18 αὐτοχράτοροσ (0 (in oc) ex corr. ἢ MWE . Ràav- 
δίου τῇ! v χλαυδίου MW τοῦ κλαυδίου τῇ ΕΞ 19 στάσιν — 20 χαϑισταμένου) 
tunc itaque paene bellum iam ciuile quale sub pompeio flagrabat, quod tamen 
imperatore constituto sedatum est Lat στάσιν] ed. pr. ex Lat πᾶσι codd. 

ἔμφυλα ónoóoa M 20 ἀπαλλάξε! A ἀπαλλάξει MW αὐτὸν, ὃ ex 
ὦ COrr. Α ὑπελάμβανον] ὑπολαμβανομένων MW τοῦτον] τοῦ τὸν ἃ 

χαϑιστάμενον Hudson 21 δὲ MWE αφιγμένων M 22 ἔάνδρας — 251,1 

αὐτῶν] uiros de suo coetu uirtute claros Lat Ἐάνδρα M 
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αὐτῶν, οἱ διδάξειαν μὴ δεῖν ἐπὶ χαϑέξει τῆς ἀρχῆς βιάζεσϑαι, 
παραχωρεῖν δὲ τῇ συγχλήτῳ τοσῶνδε ἀνδρῶν ἕνα ὄντα ἡσσώμενον 230 
xal τῷ νόμῳ πιαραχωροῦντα τοῦ ἐπὶ τοῖς κοινοῖς χύσμου τὴν τιρό- 
γοιαν, μνημονεύοντα ὧν οἱ τιρότεροι τύραννοι χαχώσειαν τὴν ττόλεν 
xai ὧν ὑπὸ Γαΐου xai αὐτὸς κινδυνεύσειεν σὺν αὐτοῖς, μηδὲ με- 
σήσαντα τὴν βαρύτητα τῆς τυραννίδος ὑφ᾽ ἑτέρων πρασσομένης 
τῖς ὕβρεως αὐτὸν ἐϑελουσίως ἐπὶ τιαροινίᾳ ϑαρσεῖν τῆς :τατρίδος. 
χαὶ σιειϑομένῳ μὲν τοῦ τερότερον ἀπράγμονος τὴν ἀρετὴν ἐπιδειχνυ- 231 
μένῳ βέβαιον τιμάς τε ὑπάρξειν, αἵ ὑτιὸ ἐλευϑέρων ψηφισϑεῖεν 
τῶν ττολιτῶν, xci ἐπιχωρήσει τοῦ νόμου τὸ μέρος ἄρχοντά τε xal 
ἀρχόμενον χερδανεῖν ἔπταινον ἀρετῆς. εἰ δὲ ἀπονοοῖτο μηδὲν ix 232 
τῆς Γαΐου τελευτῆς σωφρονιζόμενος οὔτι γε αὐτοὶ ἐπιτρέψειν" 
τῆς τὲ γὰρ στρατιᾶς πολὺ εἶναι τὸ συνεστηχὸς αὐτοῖς ὅτελων TE 
εἰτεορίαν xal τιληϑὲὺν οἰχετῶν, οἱ χρήσαιντο αὐτοῖς. μέγα δὲ μέρος 
τήν τὲ ἐλτείδα εἶναι xal τὴν τύχην, τούς τε ϑεοὺς ovx ἄλλοις συμ- 

μαχεῖν, ἀλλὰ τοῖς μετ᾽ ἀρετῆς xal τοῦ χαλοῦ τοὺς ἀγῶνας ποιου- 
μένοις. εἶναι δὲ τούτους, οἱ ἂν περὶ ἐλευϑερίας μάχωνται τῆς 

σεατρίδος. 
4. Καὶ οἱ μὲν πιρεσβευταὶ Οὐηράνιός τε xal Βρόγχος, δήμ- 234 

ἀρχοι δὲ ἦσαν ἀμφότεροι, τοῖσδε ἐχρῶντο τοῖς λόγοις xal χαϑικχέ- 

τξυον τοῖς γόνασιν αὐτοῦ σιροστιεσόντες μηδαμῶς πτολέμοις xal 
καχοῖς ἐμβαλεῖν τὴν σπεόλιν, ϑεωροῦντες στρατιᾶς σεληϑύι τὸν Κλαύ- 
δέον 7τιεφραγμένον xal τὸ μηδὲν τοὺς ὑπάτους ὄντας συγχρίσει τῇ 
πρὸς αὐτόν. εἴ τὲ τῆς ἀρχῆς ὀρέγοιτο, παρὰ τῆς βουλῆς δέχεσϑαι 235 

* 233 

AMWE Lat 

1 αὐτῶν] αὐτῶν προὔχοντασ E μὴ δεῖν — βιάζεσϑαι!] ut pro adeptione 
regni nullam uim faceret Lat ἔἘμὴ δεῖν] μηδὲν E eti. marg. A et ut uid. Lat 

*énl χκαϑέξει! ἐπιχαϑίζειν MW Ἐαρχῆς] ἀρετῆσ MW 2 "ἡσσώμενον) 
ἢ ἐσόμενον MW 83. παραχωροῦντι E τοῦ] τῶ MW 4 ὧν] ὧν τε E 
Ἐπρότεροι τε πρότερον 1. ras. m. 2 A 7 *é9seAovoloc] ἐϑέλουσιν coo MW 

8 τοῦ] χαὶ τοῦ MWE 9 τιμὰς τε ὑπάρξειν] τιμᾶσϑαι MW 10 τῶν 
iterat W — 11 χερδανεῖν] coni. χερδαίνειν codd. E. — *ez om. MW 12 ot- 

ti] οὐ τέ À αὐτοὶ! αὐτοῖσ MW et i. marg. A αὐτοὺσ E 13 * gyEgug- 
xóg, v i. ras. À 14 *oi χρήσαιντο αὐτοῖς] quibus aduersus cum fortiter 
wierentur Lat, unde οἷς χρήσαιντο αὐτοί Hudson 16 μετὰ MWE 19 Οὐη- 
θάνιός] ed. pr. ex Lat οὐϊρώνιόσ Α οὐηϊράνιοσ M. οὐϊηράνιοσ W, yo ἐν ἄλλοισ 
οὐράνιοσ 1. marg. A Boóyyoc] βροῦχοσ MW βρόσχοσ E braccus Lat 
Βρόκχος Hudson Βροῦτος Casaubonus 22 ἐμβαλλεῖν Α ἐμβάλλειν E 
ϑεωροῦντες)] ϑεωροῦντεσ δὲ E 24 εἴ τε] ἐπῆγον εἰ δὲ Ἐὀ εἴ τε — ὀρέγοιτο] 
suadebantque simul ut si appeteret principatum Lat Ἐορέγοιντο MW 
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διδομένην" αἰσιώτερον γὰρ xci εὐδαιμονέστερον χρῆσϑαι τὸν μὴ | | 
μετὰ ὕβρεως ἀλλ᾽ εὐνοίᾳ τῶν διδόντων τεαραλαμβάνοντα. 4 

IV. 1. Κλαύδιος δέ, ἠτείστατο γὰρ μεϑ᾽ οἵας αὐϑαδείας &zo- 
σταλεῖεν, καὶ ztQÓG τὸ πταρὸν γνώμῃ τῇ αὐτῶν ἐπεὶ τὸ μετριώτερον 
τρεπόμενος, οὐ μὴν ἀλλὰ xci τῷ περὶ αὐτοὺς φόβῳ διαναστὰς ἅμα. 
μὲν ϑάρσει τῶν στρατιωτῶν ἅμα δὲ ᾿“γρίππου τοῦ βασιλέως͵ 
κελεύοντος μὴ προέσϑαι τῶν χειρῶν τηλικαύτην ἀρχὴν. ἥκουσαν 
αὐτόματον. σεράξας μὲν xal «epi Γάιον oiov εἰχὸς ἄνδρα i b; αὐτα 
διὰ τιμῆς ἠἡγμένον, xal γὰρ τὸν νεχρὸν περιέσπεεν τοῦ Γαΐου xal 
ἀναϑέμενος ἐτεὶ χλίνης xol περιστείλας ἐκ τῶν ἐνδεχομένων εἰς 
τοὺς σωματοφύλαχας ὑπεχώρει, ζῆν μὲν τὸν Γάιον ἀτπταγγέλλων 
χαχοτταϑοῦντί γε ὑπὸ τραυμάτων ἰατροὺς μετέσεσϑαι λέγων" τευτ 
ϑόμενος δὲ τοῦ Κλαυδίου τὴν ὑττὸ τῶν στρατιωτῶν ἁρπαγὴν ὠϑεῖτο 
πρὸς αὐτὸν χαὶ χαταλαβὼν τεταραγμένον χαὶ οἷόν τε ἐχχωρεῖν τῇ 
συγχλήτῳ ἀνήγειρεν ἀντιλαμβάνεσϑαι χελεύων τῆς ἡγεμονίας. ταῦτα 
δὲ πρὸς τὸν Κλαύδιον εἰττὼν προσεχώρει πρὸς αὐτόν, καὶ μετα- 
καλούσης αὐτὸν τῆς βουλῖς χρισάμενος μύροις τὴν κεφαλὴν ὡς 
απτὸ συνουσίας γιγομένης ἀναλύσεως αὐτῷ παρῆν xci ἤρετο τοὺς 
βουλευτάς, τί πέπραχε Κλαύδιος. τῶν δὲ τὰ ὄντα φαμένων καὶ 
προσανερομένων, ἥντινα γνώμην ἔχοι στερὶ τοῖς ὅλοις, τελευτᾶν μὲν 
ὑπὲρ τοῦ xav ἐκείνην εὐχλεοῦς ἕτοιμος ἣν τοῖς λόγοις, σχοτεεῖν δὲ 
ἐχέλευε περὶ τῷ συμφέροντι zt&v ὅ τι xal εἰς ἡδονὴν φέροι ὑπεεξε- 
λομένους᾽" χρείαν γὰρ εἶναι τοῖς ἀρχῆς μεταποιουμένοις καὶ ὅπελων 
xal στρατιωτῶν, 00 φράξαιντο αὐτοῖς, μὴ καὶ ἀπαράσχευοι xara- 

, 

$ 236 — bell. Iud. II 206. 

AMWELat 

2 ἀλλὰ E 3 γὰρ om. E ἀποσταλεῖεν] E et i. marg. ἃ ἀποστείλειξ 

(-sv A! AMW senatus — direxisset Lat $ τρεπόμενος] ἐτέτραπτο E 
- ' 5 , - [4 - τῷ περὶ αὐτοὺς φόβῳ] τὸ περὶ αὐτοὺσ αὖϑισ φόβω E τοῦ περὲ αὑτῷ φόβου 

Bekker ἔἘἙαὐτοὺσ ex αὐτοῦ corr. A Ἐἐξαναστὰς coni. 6 Ἐἀγρίππου A 
7 Ἐμὴ] om. Lat προΐεσϑαι MWE 8 πράξας] 00 πράξασ E i. marg. 

III Lat οἷα E 9 καὶ γὰρ — 12 λέγων) et eius lectum lugubriter prose- 
cutus Lat περιέσπε)] Bekker περιέπεσε (-σεν A!) codd. E περιέπλεξε Hudson 

12 χαχοπαϑοῦντα E — yc] δὲ MWE ὑπὸ] E ἀπὸ codd. ^ *rog«vua- 
τιῶν ἃ μετέσεσϑαι] μετίεσϑαι M. et i. marg. A μεϑέεσϑαι W μετελϑεῖν E 

μετείσεσϑαι coni. dubitans 16 τὸν om. E "πρὸς αὑτόν Hudson — 17 χρη- 
σάμενοσ M χρηισάμενοσ 18 αὑτῶι ex corr. A αὐτῇ Hudson 19 Ἐπε- 
πράχει MW τὰ ὄντα] τώ τε ὄντα 20 Ἐπροσανερωμένων W — *5vrwa] 
τίνα MW 22 περὶ τοῦ συμφέροντοσ E Ἐὐπεξελόμενοσ MW 23 *roic] 
τῆσ W 24 *avroic] αὐτοὺς Cocceji 
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στάντες elg τάδε σφαλεῖεν. ἀποχριναμένης δὲ τῆς βουλῆς ὅπλων 

τε εὐπορίαν xci χρήματα εἰσοίσειν, xal στρατιᾶς τὸ μέν τι αὐτοῖς 

εἶναι συνεστηχύς, τὸ δὲ συ γχροτήσειν ἐλευϑερώσεως δούλων γενο- 

μένης. » €t μέν, ὦ βουλή, φησὶν ὁ ᾿“Ιγρίσεστας ὑπιοτυχών, πράσσειν 

ὁτεύσα ϑυμὸς ὑμῖν, λεχιέον δὲ οὐδὲν ἐνδοιάσαντί μοι διὰ τὸ ἐπὶ 

σωτηρίᾳ φέρειν τὸν λόγον. ἴστε μὴν στρατόν, ὃς orig Κλαυδίου 

μαχεῖται, γελήϑει χρόνου ὁτιλιτεύειν μεμελετηκότα, τὰ Ó ἡμέτερα, 

συγκλύδων ἀνϑρώττων τιλῆϑος δ᾽ ἔσται xai τῶν χεαρὰ δόξαν τῆς 

δουλείας ἀττηλλαγμένων, δυσχράτητα. πρὸς δὲ τεχνίτας μαχούμεθα 

χιροαγαγόντες ἄνδρας μηδ᾽ ὅττως σπάσαι τὰ ξίφη εἰδότας. ὥστε 
μοι δοχεῖ σιέμτεειν ὡς Κλαύδιον D ΟΥ͂ΒΕΕ χατατίϑεσϑαι τὴν ἀρ- 

χήν, τιρεσβεύειν ve ἕτοιμός εἶμι." 
2. Καὶ ὃ μὲν ταῦτα εἶπτεν, καὶ συγχαταϑεμένων πεμφϑεὶς 

σὺν ἑτέροις τήν τε ταραχὴν τῆς βουλῆς διηγεῖται χαταμόνας πρὸς 
τὸν Κλαύδιον ἐδίδασχέν τὲ ἡγεμονικώτερον ἀποχρίνασϑαι χαὶ τῷ 
ἀξιώματι τῆς ἐξουσίας χρώμενον. ἔλεγεν οὖν Κλαύδιος, οὐ ϑαυμά- 
Dev τὴν βουλὴν ἡδονῇ μὴ φέρουσαν ἄρχεσϑαι διὰ τὸ ὠμότητι 

τετρῦσϑαι τῶν πρότερον il τὸ ἡγεμονεύειν χαταστάντων, γεύσειν 
τε αὐτοὺς ἐτιιειχείᾳ τῇ καϑ᾽ αὑτὸν μετρίων χαιρῶν, ὀνόματι μὲν 
μόνῳ τῆς ἀρχῆς ἐσομένης, ἔργῳ δὲ χοινῆς “τᾶσι σπιροχεισομένης εἰς 
μέσον. διὰ ττολλῶν δὲ xal ττοιχίλων ὡδευχότι πιραγμάτων ἐν ὄψει 
τῇ ἐχείνων χαλῶς ἔχειν μὴ ἀτειστεῖν. καὶ oi μὲν πρέσβεις τοιού- 
τῶν ἀχροάσει λόγων χαϑομιληϑέντες ἐξεττέμπτοντο. Κλαύδιος δὲ 

τῷ στρατῷ συλλεχϑέντι διελέγετο ὅρχους λαμβάνων 1 μὴν ἐμμενεῖν 

$ 246 — bell. Iud. II 208. 

AMWELat 
1 *oqaAoitv Μ 2. εὐπορίαν] εὐπορεῖν coni. — *u£v vi] μέντοι W 

αὐτοῖς] E αὐτῶν codd. — 3 *evyzgótgow A 6 μὴν] δ᾽ E — 7 *ó MW 
v 

Ἑὴἡμέτεραὶ ἡμέτερα, À ἡμέτερα εἰ Bekker 8.6} δὲ MW, om. E. 9 *&zz- 
λαγμένων, o ex corr. W δυσχράτητα] E δυσχράτητον codd. . 10 μηδ᾽ 
μηδὸ MWE σπᾶσαι À σπάσειν M πᾶσιν W σπάσειεν E σπῶσι Hudson 
11 *óozsiv MW 13 συγκαταϑεμένω. A 15 ἀποχρίνεσϑαι E 18 Ἔπρο- 

τέρων A'MWE ἐπὶ τὸ] ἐπὶ τῶ (cw ex o corr. A) AE 19 τε] δὲ E 
αὐτοὺς om. E *rj] ex τῆσ corr. uid. A χατ᾽ αὐτὸν E Ἐῤνόματι — 
20 ἐσομένης] cum nomine tantum ipse princeps foret Lat 20 ἐσομένης] 
ἐσομένησ αὐτῶ E Ἐξργῳ — προχεισομένης om. MW προχειμένησ 
E 21 διὰ πολλῶν — πραγμάτων] eo quod multarum uariarumque rerum 
uideretur expertus Lat ὠδευχότη Hudson ὡδευχότων codd. ὡδευχότων τῶν 
E 22 Ἐχῃ) «jo MW — 24 ἐμμενεῖν) Dindorf ἐμμένειν codd. E 
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χείστει τῇ πρὸς αὐτόν, δωρεῖται τοὺς σωματοφύλακας τεενταχισχε- 
λίαις δραχμαῖς χατὰ ἕχαστον ἄνδρα, τοῖς τε ἡγεμόσιν αὐτῶν ἀνά- - 
λογον τοῦ ἀριϑμοῦ xal τοῖς ὅποι ποτὲ στρατοττέδοις ὑπισχνεῖτο 
τὰ ὅμοια. 

3. Συνεχάλουν δὲ οἱ ὕπατοι τὴν βουλὴν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ γνικη- 

φόρου “ιός" ἔτι δὲ νὺξ jr. τῶν δὲ oi μὲν iv τῇ πόλει κλέπτοντες 
ἑαυτοὺς ἐνεδοίαζον πρὸς τὴν ἀκρόασιν, τοῖς δὲ ἐπὶ τῶν ἰδίων à ἀγρῶν 
ἐγεγόνεισαν ἔξοδοι προορωμένοις 2 χωρήσει τὸ πᾶν ἐν ἀπτογνώσει 
τοῦ ἐλευϑέρου γεγονότος, χαὶ πολὺ χρεῖττον ἐν ἀχινδύνῳ τοῦ δου- 
λεύειν ὑπειληφότες διαβιοῦν ἀργίᾳ τοῦ πτονεῖν ἢ χτώμενοι τὸ ἀξίω- 
μα τῶν ττατέρων τιερὶ τῆς σωτηρίας ἀμφίβολοι χαταστῆναι. συν- 
ἐλέγησαν δ᾽ ὅμως ἕχατὸν οὐ πλείους, καὶ διαβουλευομένων τσεερὶ 
τῶν ἐν χερσὶν αἰφνίδιον αἴρεται βοὴ τοῦ συνεστηχότος αὐτοῖς 
στρατιωτιχοῦ στρατηγὸν αὐτοχράτορα χελευόντων τὴν βουλὴν ἕλέ- 
σϑαι χαὶ μὴ φϑείρειν πτολυαρχίᾳ τὴν ἡγεμονίαν. καὶ τὸ μὲν xa9* 
ἑαυτοὺς ἀπεφαίνοντο σεερὶ τοῦ μὴ πᾶσιν, ἀλλ᾽ ἑνὶ τὴν ἀρχὴν ἐφέσι- 
μον εἶναι, ὁρᾶν δὲ ἐ ἐκείνοις ἐπιτρέπειν, ὅστις τοσαύτης προστασίας 
ἄξιος. ὥστε ἐν ἀνίᾳ τὰ τῶν συγκλητικῶν ἣν σεολὺ τελέον δι᾿ &uag- 
τίαν μὲν τοῦ χατὰ τὴν ἐλευϑερίαν αὐχήματος, φόβῳ δὲ τοῦ Κλαυ- 
δίου. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἦσαν οἱ ἐφιέμενοι γένους τὲ ἀξιώματι xal 
οἰχειότησιν γάμου" xci γὰρ ΠΠινουχιανὸς ἄρχον zal τὸ za9^ αὑτὸν 
γενναιότητι ἀξιόλογον ὄντα καὶ δὴ ἀδελφὴν Γαΐου γεγαμηχότα 
Ἰουλίαν, πρόϑυμός τε ἦν ἀντιποιεῖσθαι τῶν πραγμάτων, χατεῖχον 
δὲ οἱ ὕπατοι τιρόφασιν ἐκ προφάσεως ἀναρτῶντες. Οὐαλέριον δὲ 

AMWELat 
1 δωρεῖται! καὶ δωρεῖται ed. pr. δωρεῖται τε Coni. δωρεῖται ουν τοὺσ 

σωματοφύλακασ, litt. αἰ οὖν τοὺσ o 1. ras. m. 2 A 3 ὑπισχνεῖται MW 
6 ἦν νὺξ tr. E 8 Ἐπροορωμένοις — 9 γεγονότος] prospicientes quoniam si 

res ad effectum ueniret in libertatis desperatione consisterent Lat 9 ygyovo- 
τεσ E. ἔἘχρείττων M. κρείττω W — 2v ἀκινδύνῳ — 10 πονεῖν) ἐν ἀχινδύνοισ 
τὸ δουλεύειν ὑπειληφότεσ E 11 περὶ τῆς] περί τε MW περὶ E 12 δὲ 
MWE 13 Ἐχεροῖν M 14 Ἐστρατηγὸν αὐτοκράτοραϊ στρατηγικὸν αὐτο- 
χράτορα Hudson militaris imperator Lat 15 uiv om. E li *óp&^] ἐᾶν 
Naber τοιαύτησ E 18 ἐνανίαι Α ἐναντία MWE contraria Lat δι᾿ &uao- 
τίαν μὲν] διαμαρτία E 19 φόβῳ δὲ] καὶ φόβω E 20 *vg] γε MW 
21 οἰχειότητι Ἐ καὶ γὰρ — 23 πραγμάτων) minucianus namque marcum forti- 
tudine dignum qui tuliam gai sororem habebat uaorem: studebat eligere, ut rerum 
culmine potiretur Lat μινουκίιανον E Ἐμάρχοσ MW, M. Vinicius dicitur, 

cf. $ 102 τὸ] τῶν M τῷ E τῇ Bekker 22 δὴ] δι᾿ MW et ut uid. A', om. 

E 23 πρόϑυμός τε ἦν] πρόϑυμον ὄντα E — *zattizgov) καὶ κατεῖχον ed. pr. 
3 δὲ om. MWE Á*ovaAMÉgiov M δὲ] τε MWE 
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᾿Ασιατιχὸν ἹΠινουκιανὸς £k τῶν Γαΐου σφαγέων ἀνεῖχε τοιούτων 
διανοιῶν. ἐγεγόνει δ᾽ ἂν φόνος oU τινος ἐλάσσων ἐειχωρηϑέντων 
τῶν ἐπιϑυμούντων τῆς ἡγεμονίας, ὥστε ἀντιτάξασϑαι Κλαυδίῳ, 

ἄλλως τε xal οἱ μονομάχοι, ντιλῆϑος δ᾽ ἦν αὐτῶν ἀξιόλογον, καὶ 

τῶν στρατιωτῶν οἱ νυχτοφυλαχοῦντες ἐτιὶ τῆς “τόλεως ἐρέται τε 
ὅτιόσοι συνέρρεον εἰς τὸ στρατύπεδον, ὥστε τῶν μετιόντων τὴν 
ἀρχὴν oi μὲν φειδοῖ τῆς πόλεως, οἱ δὲ καὶ φόβῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν 
ἀπέστησαν. 

4. Ὑπὸ δὲ πρώτην ἀρχὴν τῆς ἡμέρας καὶ Χαιρέας χαὶ οἱ 
σὺν αὐτῷ παρελθόντες ἐν ἐπιχειρήσει λόγων ἦσαν πρὸς τοὺς στρα- 
τιώτας. τῶν δὲ τὸ πιλῆϑος ὡς ὁρᾷ παύοντας αὐτοὺς ταῖς χερσὶ 
χαὶ τοῦ citiv οἵους τὲ ἄρχεσϑαι, ἀνεϑορύβησεν μὴ ἐφιέναι 
ὥστε εἰπεῖν διὰ τὸ ὡρμῆσθαι πάντας él τῷ μοναρχεῖσϑαι, τὸν 
δὲ ἡγησόμενον ἐχάλουν ὡς οὐχ ἀνεξόμενοι τὰς τριβάς. τῇ συγ- 
χλήτῳ δὲ ἀπορία ἄρχειν τὲ καὶ ὃν ἀρχϑεῖεν ἂν τρόπον οὔτε δεχο- 
μένων αὐτοὺς τῶν στρατιωτῶν xci τῶν Γαΐου σφαγέων συγχωρεῖν 
τοῖς στρατιώταις οὐχ ἐφίεντων. ἐν τοιούτοις δὲ ὄντων Χαιρέας 
τὴν ὀργὴν ovx ἀνασχόμενος πρὸς τὴν αἴτησιν τοῦ αὐτοχράτορος 
δώσειν ἐτεηγγέλλετο στρατηγόν, εἴ τις αὐτῷ σημεῖον παρὰ Εὐτύχου 
χομίσειεν. ἦν δὲ ὃ Εὔτυχος οὗτος ἡνίοχος τοῦ χαλουμένου τιρασίνου 
σπεερισπούδαστος Γαΐῳ, καὶ τιερὶ τὰς οἰχοδομὰς τῶν στάσεων τοῦ 

χερὶ ἐχεῖνον ἱγιτεικοῦ τὸ στρατιωτιχὸν ἐτρίβετο ἀτίμοις ἐργασίαις 
ἐπιχείμενον. εἰς ἅπτερ ὃ Χαιρέας ὠνείδιζεν αὐτοὺς καὶ ἕτερα τεολλὰ 
τοιαῦτα, τήν τὲ χεφαλὴν χομιεῖν τοῦ Κλαυδίου" δεινὸν γάρ, εἰ μετὰ 
μανίαν πταραφροσύνῃ δώσουσι τὴν ἡγεμονίαν. οὐ μὴν διετράτεησάν 
γε ὑπὸ τῶν λόγων, ἀλλὰ σπασάμενοι τὰς μαχαίρας xal τὰ σημεῖα 

$ 259 — bell. Iud. II 211. 

AMWELat 
1 μινουχιανὸσ post σφαγέων tr. E — *éx] εἷς coni. Ἐσφαγῶν MW 

litt. Ἐτοιούτων — 3 ὥστε ἀντιτά di. ras. m. 2 A. 2 *ó£ Α *ov] οὗ M ov 
W ἐπισυγχωρηϑέντων ἃ συνχωρηϑέντων E 4 δὲ MW ὃ ἐρέταη ed. 
pr. αἱρεταί ex corr. A αἴρεταί A'MW, om. Lat 9 τῆς om. MWE 1711 τῶν 
δὲ — 13 μοναρχεῖσϑα ot δ᾽ ἀνεϑορύβουν ὡρμημένοι πάντεσ ἐπὶ τὸ uovoua- 
χεῖσϑαι E παύονταςϊ coni. παύσαντασ Α παύσοντασ MW 12 ἐφιέναι] 

ἐφεὶσ μὲν MW 13 τῷ] τὸ A!'MWE 14 τῆσ τριβῆσ E 1 ἀρχϑεῖεν) 
ῥεχϑεῖεν MW τρόπον] τὸν τρόπον δεχομένων αὐτοὺς] Hudson δεχο- 
μένουσ αὐτῶν codd. 11 ὄντων] τῶν πραγμάτων ὄντων ΒΞ 20 ἡνίοχος — 
22 ἐτρίβετο)] agitator prasini gaio et militibus circa sollemnitates circensium et 
seditiones Lat 21 yatov A οἰχοδομὰς] οἰχονομίασ, v ex ὃ m. ἃ τοῦ 
περὲ ἐκεῖνον ἱππικοῦ] ed. pr. τοὺσ περὲ ἐκεῖνον (ἐκείνων W) ἱππικοὺσ codd. 

23 ἐπιχείμενοσ MW — 26 ἔτε post σπασάμενοι add. MW 
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2 , , c ^ p , , Ξ 2 , 

ἀράμενοι ᾧχοντο ὡς τὸν Κλαύδιον χοινωνήσοντες τοῖς ὀμνύουσιν 
3 ades 2; e ATATT Ε : ci 5 , 

αὑτῷ. κατελείπετο δὲ ἢ ve σύγκλητος Ex. ἐρημίας τῶν ἀμυνούντων 
Ἁ 3 ^ , , ^ Ἶ 

χαὶ oi ὕπατοι μηδὲν ἰδιωτῶν διαφέροντες. ἔχτεληξίς ve καὶ χατή- 
z 2.) ὦ , E τ - 2 , , 

φεια ἣν, ovÓ ort χρήσαιντο αὑτοῖς τῶν ἀαἀνϑρώπων εἰδότων διὰ 
ν 3 , M ^ , 3 3 3 x :] , 3^4 - 

τὸ ἀνηρεϑίσϑαι τὸν Κλαύδιον ἐπε αὑτοῖς, ἀλλήλοις τε ἐλοιδοροῦντο, 
΄ ^ 3 3 τω -- r4 - "n , 

καὶ μετάμελος ἣν αὑτοῖς. χαὶ Σαβῖνος eic vov Γαΐου σφαγέων 
Pt. , ^ 3 , E , 

σφάζειν ττρότερον αὑτὸν ἡπείλει πιαρελϑὼν elg μέσους ἢ Κλαύδιον 
ἄρχοντα στήσεσϑαι xal δουλοχρατίαν ἐπόψεσθαι χαταλαβοῦσαν, 
τόν τὲ Χαιρέαν εἰς φιλοψυχίαν ἐπέπλησσεν, el καταφρονήσας Γαΐου 

- 2 ' ^ , M t - ^ , € 

πρῶτος ἀγαϑὸν ὑπολαμβάνοι τὸ ζὴν τῆς ἐλευϑερίας οὐδ᾽ οὕτως 
2 - ΄ τὰ , , x ^ x s ἀτεοδοϑῆναι δυναμένης τῇ πτατρίδι. Χαιρέας δὲ περὶ μὲν τοῦ 

΄ ' 2 - f^ , 

ϑνήσχειν ἐνδοιαστὸν οὐδὲν φρονεῖν ἔλεγεν, βούλεσθαι μέντοι δια- 
χωδωνγνίζειν διάνοιαν τὴν Κλαυδίου. 

ὅ. Καὶ οἱ μὲν ἐν τοῖσδε ἧσαν. ἐπὶ δὲ τοῦ στρατοττέδου τεαν- 
3 ὦ «Jj , ^ - , , 

ταχόϑεν ὠϑεῖτο xarà ϑεραττείαν. xol τῶν ὑπάτων ὃ ἕτερος Κόιν- 
, , D - - “ἢ 2 3 

τος Πομπώνιος δι᾿ αἰτίας ἣν τῷ στρατιωτιχῷ μᾶλλον ὡς ἐπ ἐλευ- 
, M , - c , , ' , 

ϑερίᾳ τὴν σύγκλητον τταραχαλῶν, ὡρμησάν τε σπασάμενοι τὰ ξίφη, 
2 , 2 - M , ἢ , , xav ἐχιέπραχτο αὐτοῖς μὴ Κλαυδίου διαχεχωλυχότος. παραχαϑέ- 

3 - ^ cr L4 - , - 

ζεται δὲ αὐτῷ τὸν ὕπατον ἐξαρττάσας τοῦ χινδύνου, τῶν δὲ συγ- 
^ NET 47 3 * - de 3 3 , , - 

κλητιχῶν ὅσον ἣν σὺν τῷ Kotvro ov uc9^ ὁμοίας ἐδέχετο τιμῆς" τινὲς 
* D ' '^ 2 - , - ^ 35 , 

δὲ xai zt Anyac ἔλαβον αὑτῶν ἀνωϑούμενοι" τῆς 7τήρος CUTOY ἐντεύ- 
ΟῚ , , 2 ΄ 2 , 

ξεως, Ldzwvioc δὲ τραυματίας ἀνεχώρει, ἣν τε χίνδυνος zceoi ztav- 
P) , ^ 2 , c ^ ^ ' - , 

τας αὑτούς. xal 2Myoímzac ὁ βασιλεὺς προσελϑὼν τῷ Κλαυδίῳ 
ἀξιοῖ τοῖς συγχλητιχοῖς ἠττιώτερον χαταστῆναι" γενομένου γάρ τινος 

- * ' ^N red * d , 

χαχοῦ περὶ τὴν βουλὴν ovy ἕξειν ὧν ἄρξειεν ἑτέρων. τεείϑεται δὲ 

$8 259 — bell. Iud. II 211. 

AMWELat 

2 ἐπ᾿ ἐρημίας! ἐπ᾿ ἐρημίαι Α ἐν ἐρημία E. — *auvvovtov MW οὗ om. 
M 4 οὐδὲ MW 5 ἀνηρεϑίσϑαι ἀναιρεῖσϑαι MW — 6 αὐτοῖς suspectum 
τ σφάζειν] φράζειν E σφάξειν Herwerden αὐτὸν ΜΕ παρελϑὼν εἰς μέσους 
om. Εἰ 8. ἔδουλοχρατείαν MW 9. *zic φιλοψυχίαν om. MW Ἐἐπέπλησσεν, 
i ex & corr. A ἐπέπλησεν 10 Ἐαγάϑων MW ὕἠπολαμβάνει E ἘἘοὺδὲ 
MW 11 óvvau£vgo ἀποδοϑῆναι tr. ME 12 "ἐνδυαστὸν W Ἐβουλεύεσϑαι 
MW 14 ἐν τοῖσδε] ἐν τοιοῖσδε ΕἾ πανταχόϑεν] πᾶσ πανταχόϑεν AE — litt. 

*óov πᾶσ — 15 ὑπάτων 1. γᾶ8. τι. 2 A [15 Ἐϑεραπείαν)] ϑεραπείαν χλαυδίου A 
16 Πομπώνιος] Hudson πομπήϊοσ codd. ELat; cf. bell. lud. $ 205 ἐλευ- 

ϑερίᾳ] coni. ἐλευϑερίασ codd. ἐλευϑερίαν E 17 Ἐώρμησάν vt] δρμήσαντεσ 
MW ἕτὰ om. MW . 18 "παραχκαϑέζεται W 19 τὸν δὲ συγχλητικὸν E 
20 0cov]coni 0g codd. E ὃ ed. pr. “οὐ ὦ MóW 21 "ἀπωθϑούμενοι Ernesti 

, 5 ^ ' ν » » 

22 * Amo»ioc] apolinus Lat — *vs] δὲ A ἔἘπερὶ παρὰ W — 25 ove ἔχειν 
i 

E ἕξει A Ἐάρξειν M 
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Κλαύδιος xai συγχαλεῖ τὴν βουλὴν ἐπὶ τοῦ Παλατίου διὰ τῖς 
πόλεως φερόμενος :ταρατιέμτεοντος αὐτὸν τοῦ στρατιωτιχοῦ σὺν 
χεολλῇ z&vv χαχώσει τῆς σπιληϑύος. προεξήεσαν δὲ τῶν Γαΐου 
σφαγέων εἰς τὸ φανερώτερον Χαιρέας xal Σαβῖνος εἰργόμενοι τερο- 
ὅδων χατ᾽ ἐπιστολὰς Πολλίωνος, ὃν μιχρῷ πρότερον Κλαύδιος 
στρατηγὸν ἥρητο τῶν σωματοφυλάχων. Κλαύδιος δέ, ἐτεείτεερ εἰς 
τὸ Παλάτιον ἀφιχνεῖται συναγαγὼν τοὺς ἑταίρους ψῆφον ἀνεδίδου 
χιερὶ Χαιρέου. τοῖς δὲ τὸ μὲν ἔργον λαμτερὸν ἐδόχει, ἀτειστίαν δ᾽ 
ἐπεχάλουν τῷ πιεϊτραχότι xal αὐτῷ τιμωρίαν ἐπιβάλλειν δίχαιον 
ἡγοῦντο in^ ἀποτροτιῇ τοῦ μέλλοντος χρόνου. ἀτιήγετο οὖν τὴν 
ἐχεὶ ϑανάτῳ χαὶ σὺν αὐτῷ .1οὔτιτεός ve zai Ῥωμαίων τελείους. 
λέγεται δὲ Χαιρέας μεγαλοφρόνως ἐνεγχεῖν τὴν συμφορὰν οὐ μόνον 
τῷ χατ᾽ αὐτὸν ἀμεταπιτώτῳ τοῦ σχήματος, ἀλλὰ ci οἷς ὀνειδίσειεν 
«Ποὕὔτετεον εἰς δάχρυα ἐχτετραμμένον. ἀποτιϑεμένου γέ vou τὴν 
στολὴν τοῦ “Τούτιπου xal τὸ ῥῖγος αἰτιωμένου φησίν, ὡς ovx ἂν 
ἐναντία τοῦ λούτεττου τεοιήσαιτο τεώττοτε ῥῖγος. τελήϑους τε ἀνϑρώ- 
σέων ἑπομένου κατὰ ϑέαν, ὡς ἧχεν ἐπὶ τὸ χωρίον, ἤρετο τὸν στρα- 
τιώτην, εἰ διὰ μελέτης αὐτῷ γεγόνοιεν oi σφαγαὶ ἢ εἰ πρῶτον 
ἔχοι τὸ ξίφος * ἐχέλευε χομίζειν ᾧ Γάιον μεταχειρίσαιτο αὐτός" 

θνήσκει δὲ εὐδαιμόνως μιᾶς χληγῆς αὐτῷ γενομένης. “Τοῦτοτεος δὲ 
οὐ πάνυ δεξιῶς ὑτιεξῆλϑεν αϑυμίᾳ xal τιληγῶν τελειόνων γενομένων 

διὰ τὸ μαλαχῶς τὸν τράχηλον ταρασχεῖν. 
θ. Ὀλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις ἐναγισμῶν ἐνεστηχότων Ῥω- 

μαίων τὸ πλῆϑος τοῖς αὐτῶν ἐπιφέροντες xai Χαιρέαν μοίραϊς 

AMWELat 
2 *gvv πολλῇ — ὃ πληϑύος] cum multo nimis impetu atque ridiculo Lat 

Ἐσυμπολλὴ W  3*mávv om. Μ 4 εἰσ τὸ φανερὸν E. προσόδων E — 6 omo] 
Bekker 7osiro (sivo i.ras. pressius scriptum A) AE ἤρετο MW — 7 "ἑταίρους! 
ἑτέρουσ A alios Lat — 8 *ézuotíav — 10 χρόνου] sed pollioni praecipue cau- 

- sam mortis applicabant, qui tantum opus fieri persuaserat et ut ipse pariter pro 
merito futuri temporis deperiret iustum esse clamabant Lat δὲ MWE 
10 χρόνου om. E ow] oiv χαιρέασ ELat 11 ἐπὶ ϑάνατον ΒῈὀ λοῦποσ 
E  vcom. E. *Pouctiov] ῥωμαῖοι M δωμαίουσ W 12 χαιρέαν MWE 

13 Ἐτῷ] τὸ W 14 λοῦπον E ἀποτιϑεμένου — 16 ῥῖγος om. E Lat 
16 ἐναντία] £v αἰτία ex corr. A. τοῦ “ούππου om. MW Ἐπλῆϑοσ MW 
18 *& διὰ μελέτης — 19 ξίφος] si interficiendi meditationem haberet Lat ἢ si] 
om MW 5 E 19 ἐχέλευε! ἐκέλευέ τε E rogauitque Lat καὶ ἐχέλευε ed. pr.; 
sed desideratur militis responsum, quare uel ante uel post τὸ ξίφος lacuna 
statuenda uid. μεταχειρίσαιτο)] μεταχειρήσαιτο W διαχειρίσαιτο Ὲ *evcóc 
αὐτό MW ipse Lat 20 λοῦποσ E . 23 *Zufgcuc ὕστερον tr. M — *évo- 
 γισμῶν, ante g ras. unius litt, M 24 τοῖς] τὰ E 

Iosephus IV. iW 

Tr " 

267 

268 

270 
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ἐτίμησαν εἰς τὸ στῦρ τιϑεμέναις, ἵλεων xol ἄμηνιν εἶναι τῆς εἰς 
2 2 , pes , , 

αὐτὸν ἀχαριστίας σπταραχαλοῦντες. καὶ Χαιρέᾳ uiv τοιαύτη τελευτὴ 
273 τοῦ βίου συνέτυχεν. Σαβῖνος δὲ Κλαυδίου μὴ μόνον τῆς αἰτίας 

, 3 354^ ἊΝ 1 A3 Ξ 

πιαραλύοντος αὐτὸν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν ἣν εἶχεν ἐφιέντος, ἄδικον 
ἡγεῖτο τὴν ἐχλειπτίαν τῆς πρὸς τοὺς συνωμότας πίστεως, σφάζει 5 

' ^ ^ , , ^ , -“ , 

ἑαυτὸν σιεριπτεσὼν τῷ ξίφει μέχρι δὴ xal τὴν χώτεην τῷ τραύματι 
συνελϑεῖν. 

274 V. 1. Κλαύδιος δὲ τοῦ στρατιωτιχοῦ ztüv ὃ τι ἣν ὕπτοτοτον 
- 597; , , , , 

ἐχ τοῦ ὀξέος ἀτιοσχευασάμενος διάγραμμα προυτίϑει τήν τὲ ἀρχὴν 
5 , - [2] € , , , A1 

-yoínza βεβαιῶν, ἣν ὃ Γάιος παρέσχε, xal δι᾿ ἐγκωμίων ἄγων 1j 
^ 2 , , 3 - PA - * , 1 

τὸν βασιλέα. προσϑήχην τε αὐτῷ πστοιεῖται πᾶσαν τὴν ὑπὸ Hoc- 
e 2 , P] - , , 

δου βασιλευϑεῖσαν, ὃς ἣν πιάτπτος αὐτοῦ, Ἰουδαίαν xal Σαμάρειαν. 
- - 3 , - , - , , 

275 καὶ ταῦτα μὲν ὡς ὀφειλόμενα τῇ οἰχειότητι τοῦ γένους ἀτεεδίδου" 
ἄβιλαν δὲ τὴν “υσανίου χαὶ ὁπόσα ἐν τῷ «“Ἰιβάνῳ ὄρει ἐκ τῶν 

2 - ᾿ cr , S ^ ] 2 » zj 
αὐτοῦ προσετίϑει, OQxia τὲ αὑτῷ τέμνεται πρὸς τὸν «ἽΤγρέτεσταν 15. 

- 2 x - 2 - ΄, 2 - € , , , , A [S] 

276 ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς μέσης &v τῇ Ρωμαίων πόλει. ΑΑντίοχον δὲ ἣν 
εἶχεν βασιλείαν ἀφελόμενος Κιλικίας μέρει τινὶ xal Κομμαγηνῇ 

- , 2 ᾿ 3^5 , 2 "ἢ 

δωρεῖται. λύει δὲ xal ““λέξανδρον τὸν ἀλαβάρχην φίλον ἀρχαῖον 
3 €- , 2 , 3 - , M 

αὐτῷ γεγονότα xai ντωνίαν αὐτοῦ ἐπιτροπεύσαντα τὴν μητέρα 
2 - - τῆν , b 2 - C , » 3 ᾽, | 

ooyr τῇ Γαΐου δεδεμένον, καὶ avro? υἱὸς Βερενέχην τὴν yotizzov 20. 
- ἘΞ ΄, x , , ^ - ' - c - | 

27! γαμεῖ ϑυγατέρα. xoi ταύτην μέν, τελξυτῷῴί yao lMaoxog ὁ τοῦ 

“Ἵλεξανὸ ἱὸ ϑένον λαβών, ἀδελφῷ τῷ αὐτοῦ ᾿41γρίτετε ἱεξανδρου υἱὸς πταρϑένον λαβών, ἀδελφῷ τῷ αὐτοῦ «4“γρίπτεας 
, , , 2 - 3 

Ἡρώδῃ δίδωσιν Χαλκίδος αὐτῷ τὴν βασιλείαν εἶναι αἰτησάμενος 
' D , - 

χαρὰ Κλαυδίου. 
΄ 2 ' , 2 Y 

278 2. Στασιάζεται δὲ xov αὐτὸν τὸν χρόνον Ἰουδαίων và πρὸς 25 
Ἕλληνας &ml τῆς “Α΄λεξανδρέων πόλεως. τελευτήσαντος γὰρ τοῦ 

XM X 3 , ' » - f » » 

Γαΐου τὸ Ιουδαίων ἔϑνος ἐπὶ ἀρχῆς τῆς &xeívov τετατεξινωμένον 

$ 274 — bell. Iud. II 215. 

AMWELatZonaras I p. 499. Suidas s. ἐχλειπία 
D Ἐἄμηνι")] ἀμνήμονα Cocceji 2. χαιρέαι ex χαιρέωι corr. uid. A 4 ἀπο- 

λύοντοσ E Ἔάδικον — 6 ἑαυτὸν habet Suidas — 5 συνωμότας] ὁμωμοχότασ M 
ὠμοκότασ W ὁμωχότασ E συνομωμοχότας et ὁμωμοχότας Suidae libri 
σφάζει] σφάζει τε E καὶ σφάζει Suid. 6 "χώπην] κώμην A. 8 i. marg. 
1111 Lat 9 ὀξέωσ MW 11 *vce] δὲ MW 12 Ἐχαὶ om. MW 
14 Ἄβιλαν)] ἄβελλαν M ἄβελαν W ἄβηλαν E abelan Lat 11 *u£pec voi] litt. 
μ et eic i. ras. A. τερετίνι MW, om. Lat Ἐχαμμαγηνὴ (« ante u ex o corr. M) 
MW 18 ᾿Αλέξανδρον] ἀλέξανδρον λυσίμαχον MWE yg λυσίμαχον i. marg. 
A lysimachum Lat cf. XX 100 *«oyaiov om. M 19 ἐπιτροπεύσασαν 
E 20 δεδεμένην E βερνίχην MWELat 22 ᾿Αλεξάνδρου] λυσιμάχου E 
23 εἶναι om. E 20 ἰουδαίοισ E — 26 Ἐξἕξλληνασ, si.ras. M γὰρ om. E 
27 lOvoc] yévoo E ἀρχῆς] τῆσ ἀρχῆσ E "τεταπεινομένον W 
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xal δεινῶς ὑτιὸ τῶν ᾿1λεξανδρέων ὑβρισμένον ἀνεϑάρσησέ ve xal 
ἐν ὕτελοις εὐθέως ἦν. xai Κλαύδιος ἐνειστέλλει τῷ ἐεαρχοῦντι 
xarà τὴν “ἴγυτιτον ὥστε τὴν στάσιν χαταστεῖλαι, τεέμττει δὲ καὶ 
διάγραμμα :ταραχεχληχύτων αὐτὸν ᾿Τγρίσετεου τε xal Ἡρώδου τῶν 
βασιλέων εἴς ve τὴν “1λεξάνδρειαν xol Συρίαν γεγραμμένον τοῦτον 
τὸν τρόπον" »Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανιχὸς 
δημαρχιχκῆς ἐξουσίας λέγει. ἐπιγνοὺς ἀνέχαϑεν τοὺς ἐν “1Ἃ}λεξαν- 
δρείᾳ Ιουδαίους ᾿1λεξανδρεῖς λεγομένους συγχατοιχισϑέντας τοῖς 

χερώτοις εὐϑὺ χαιροῖς Τλεξανδρεῦσι xal ἴσης “τολιτείας τταρὰ τῶν 

βασιλέων verevyóvag, χαϑὼς φανερὸν ἐγένετο ἐχ τῶν γραμμάτων 
τῶν παρ᾽ αὐτοῖς χαὶ τῶν διαταγμάτων, χαὶ μετὰ τὸ τῇ ἡμετέρᾳ 

ἡγεμονίᾳ ᾿1λεξάνδρειαν ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ ὑποταχϑῆναι πεφυ- 
λάχϑαι αὐτοῖς τὰ δίχαια ὑττὸ τῶν τιεμφϑέντων € ἐπάρχων χατὰ δια- 
φόρους χρόνους μηδεμέαν τε ἀμφισβήτησιν negl τούτων γενομένην 
τῶν δικαίων αὐτοῖς, ἅμα χαὶ χαϑ᾽ ὃν χαιρὸν “χύλας ἣν ἐν “4Ἵλε- 
Ξανδρείᾳ τελευτήσαντος τοῦ τῶν Ιουδαίων ἐϑνάρχου τὸν Σεβαστὸν 
μὴ χεχωλυχέναι ἐϑνάρχας γίγνεσϑαι βουλόμενον ὑποτετάχϑαι ἕχά- 

στους ἐμμένοντας τοῖς ἰδίοις ἔϑεσιν xal μὴ παραβαίνειν ἀναγκαζο- 
μένους τὴν πάτριον ϑρησχείαν, .“1λεξανδρεῖς δὲ ἐσταρϑῆναι κατὰ 
τῶν ze αὐτοῖς Ἰουδαίων ἐπὶ τῶν Γαΐου Καίσαρος χρόνων τοῦ 
διὰ τὴν πολλὴν ἀττόνοιαν χαὶ παραφροσύνην, ὅτι μὴ “ταραβῆναι 
ἠϑέλησεν τὸ Ἰουδαίων ἔϑνος τὴν πάτριον ϑρησχείαν xci ϑεὸν 
χεροσαγορεύειν αὐτόν, ταπεινώσαντος αὐτούς" βούλομαι μηδὲν διὰ 
τὴν Γαΐου τταραφροσύνην τῶν δικαίων τῷ Ιουδαίων ἔϑνει τεαρα- 
γεετιτωχέναι, φυλάσσεσϑαι δ᾽ αὐτοῖς xal và τιρότερον δικαιώματα 

ἐμμένουσι τοῖς ἰδίοις ἔϑεσιν, ἀμφοτέροις τε διακελεύομαι τοῖς μέρεσι 
πλείστην τεοιήσασϑαι σερόνοιαν, ὕὅττως μηδεμία ταραχὴ γένηται μετὰ 
τὸ τιροτεϑῆναί μου τὸ διάταγμα." 

AMWELat Zonaras I p. 500. À 
1 ὑβρισμένον] βιαζόμενον MWE τε om. E 2 ἐπαρχοῦντι] Dindorf 

ἱππαρχοῦντι codd. praefecto Lat ὑπαρχοῦντι coni. 3 δὲ] τε E 4 Ἐδιά- 

γραμμαὶ διάταγμα Bekker ὅ γεγραμμένον — 6 τρόπον] οὕτωσ ἔχον E 
6 ἘΓερμανικὸς] Γερμανικὸς ἀρχιερεὺς μέγιστος ex $ 287 Hudson 7 λέγει] 
ὕπατοσ λέγει E ἐπιγνοὺς — 19 ϑρησκείαν om. E 8 συγχατωχισϑέντασ 
(ησϑ- W) codd. corr. Dindorf 9 εὐθὺς Cocceji 11 τῶν (ante παρ᾽) om. MW 
12 πεφύλακται MW 1 xol post ἅμα om. MW 16 τῶν om. MW 11 γί- 
νεσϑαι MW . éx«otowc ἃ 18 ἐ-- δίοισ, ( i. ras. (fuit ἐουδαίοισὶ A 19 δὲ 

om. E συνέβη post ἐπαρϑῆναι add. ΒΞ 20 τῶν] τὸν Ἰουδαίων] ἰου- 
δαίων logo πολιτείασ τοῖσ ἄλλοισ ἀλεξανδρεῦσι τετυχηκότων E — 21 ἔἜδτι -- 
24 παραφροσύνην om. M 23 μηδὲν] ovv μηδὲν E 25 δὲ MWE πρό- 
cepa E 26 ióioi:c] ἐουδαίων MWE τε] d£ MWE 28 διάταγμα) διά- 

γραμμα MWE dicta Lat 
ine 
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284 

285 
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o. 8 uiv οὖν εἰς “ἠλεξάνδρειαν ὑτεὲρ τῶν Ιουδαίων διά- 

popu τοῦτον ἣν τὸν τρόττον γεγραμμένον" τὸ δ᾽ εἰς τὴν ἄλλην 

οἰχουμένην εἶχεν οὕτως" ..Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς 
Γερμανιχὸς ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας ὕπατος χειρο- 
τονηϑεὶς τὸ δεύτερον λέγει. αἰτησαμένων ue βασιλέως -Ἱγρίππα 
χαὶ Ἡρώδου τῶν φιλτάτων μοι, ὅπτως συγχωρήσαιμι τὰ αὐτὰ δίχαια 
χαὶ τοῖς ἐν πάσῃ τῇ ὑπὸ Ῥωμαίοις ἡγεμονίᾳ Ἰουδαίοις φυλάσσε- 
σϑαι, χαϑὰ xol τοῖς ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ, ἥδιστα συνεχώρησα οὐ μόνον 
τοῦτο τοῖς αἰτησαμένοις μὲ χαριζόμενος, ἀλλὰ χαὶ αὐτοὺς ὑπὲρ ὧν 
παρεχλήϑην ἀξίους χρίνας διὰ τὴν πρὸς Ῥωμαίους πίστιν καὶ 
φιλίαν, μάλιστα δὲ δίχαιον χρίνων μηδεμίαν μηδὲ Ἑλληνίδα γτόλιν 
τῶν διχαίων τούτων ἀττοτυγχάνειν, ἐπειδὴ xci ἐπεὶ τοῦ ϑείου Σεβα- 
στοῦ αὐταῖς ἦν τετηρημένα. χαλῶς οὖν ἔχειν χαὶ Ἰουδαίους τοὺς 
ἐν παντὶ τῷ ὑφ᾽ ἡμᾶς χόσμῳ τὰ πάτρια ἔϑη ἀνεπιχωλύτως φυλάσ- 
σειν, οἷς xal αὐτοῖς ἤδη νῦν σταραγγέλλω μου ταύτῃ τῇ φιλαν- 
ϑρωττιίᾳ ἐπιειχέστερον χρῆσϑαι xoi μὴ τὰς τῶν ἄλλων ἐϑνῶν δεισι- 
δαιμονίας ἐξουϑενίζειν, τοὺς ἰδίους δὲ νόμους φυλάσσειν. τοῦτό 

μου τὸ διάταγμα τοὺς ἄρχοντας τῶν πόλεων χαὶ τῶν χολωνιῶν 
xci μουνιχιττίων τῶν ἐν τῇ Ἰταλίᾳ xal vOv ἐχτός, βασιλεῖς τε καὶ 
δυνάστας διὰ τῶν ἰδίων τιρεσβευτῶν ἐγγράψασϑαι βούλομαι ἐχκεί- 
μενόν τε ἔχειν οὐχ ἔλαττον ἡμερῶν τριάχοντα ὅϑεν ἐξ ἐπιπέδου 
χαλῶς ἀναγνωσϑῆναι δύναται." 

Vl 1. Τούτοις μὲν δὴ τοῖς διατάγμασιν εἰς «Ἵλεξάνδρειάν 

τε χαὶ τὴν οἰχουμένην ττᾶσαν ἀποσταλεῖσιν ἐδήλωσεν ἣν ττερὶ Ἰου- 
δαίων ἔχοι γνώμην Kioioms Καϊσαρ᾽ αὐτίχα δὲ “4γρίέτοτταν χομιού- 

μενον τὴν βασιλείαν ἐπὶ τιμαῖς λαμπροτέραις ἐξέττεμψε τοῖς ἐπὶ 
τῶν ἐπαρχιῶν ἡγεμόσιν xal τοῖς ἐπιτρόποις διὰ γραμμάτων ἐπει- 
στείλας ἐράσμιον ἄγειν αὐτόν. ὃ δ᾽, ὡς εἰχὸς ἢν τὸν ἐπὶ χρείττοσιν 

τύχαις ἀνερχόμενον, μετὰ τάχους ὑττέστρεψεν, εἰς Ἱεροσόλυμα δ᾽ 
ἐλϑὼν χαριστηρίους ἐξεπλήρωσε ϑυσίας οὐδὲν τῶν xarà νόμον 

AMWELatZonaras I p. 500. 
1 τὸ μὲν — 3 οὕτως] χαὶ εἰσ τὴν ἄλλην οἰχουμένην ἔστειλε διάγραμμα 

ταῦτα φράζον E 2 δὲ MW 3 οὕτω MW 5 βασιλέων ELat ἀγρίπ- 

παι A ἀγρίππου E 1 ῥωμαίουσ E 8 οὐ μόνον om. E — 9 τοῖς] αὐτοῖσ 
E  *eivgocuévgo W 11 δικαίων, ὦ ex « corr. uid. A 13 Ἐἔχει coni. 
14 χόσμω τῶ ὑφ᾽ ἡμᾶσ tr. E — 15 παραγγέλλων 11 ἐξουδενίζειν Bekker 

I8 χολωνίων ex χωλωνιῶν corr. A χωλωγειῶν M. χολωνειῶν W 19 uov- 

γιχηπίων, ἡ ex. corr. Α 21 τὲ ante ἐδήλωσεν add. MW 25 ἔχει MWE 

αὐτίέχα] i. marg. V Lat 28 αὐτὸν ἄγειν tr. MW δὲ MWE 29 δ᾽ δὲ 

MWE τ᾽ coni, 



ANTIQ. IUD. XIX 293---2800 (VI, 1—3) 261 

παραλιπών. διὸ χαὶ γαξιραίων ξυρᾶσϑαι διέταξε μάλα συχνούς, 
τὴν δὲ χρυσῆν ἅλυσιν τὴν δοϑεῖσαν αὐτῷ ὑπὸ l'etov ἰσόσταϑμον 

[j 

τῇ σιδηρᾷ, ἡ τὰς ἡγεμονίδας χεῖρας ἐδέϑη, τῆς στυγνῆς εἶναι τύ- 
χης ὑπόμνημα χαὶ τῆς ἐπὶ τὰ χρείττω μαρτυρίαν μεταβολῆς τῶν 
ἱερῶν ἐντὸς ἀνεχρέμασεν τιεριβόλων ὑτιὲρ τὸ γαζοφυλάχιον, ἵν᾽ ἡ 
δεῖγμα καὶ τοῦ τὰ μεγάλα δύνασθαί ποτε ττεσεῖν zal τοῦ τὸν ϑεὸν 
ἐγείρειν τὰ τιετυτωχότα" ττᾶσι γὰρ τοῦτ᾽ ἐνεφάνιζεν ἡ τῆς ἁλύσεως 
ἀνάϑεσις, ὅτι βασιλεὺς A yolostac ἀπτὸ μιχρᾶς αἰτίας εἰς δεσμώτην 
ἀπέδυ τὸ τερὶν ἀξίωμα καὶ μετ᾽ ὀλίγον τῆς πέδης ἐχβὰς εἰς βασιλέα 
τοῦ πάλαι λαμιτρότερον ἠγέρϑη. διὰ τοῦτ᾽ ovv ἐννοεῖσϑαι, ὅτι 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως xai {[πτεσεῖν] ὀλισϑάνειν τὰ μεγέϑη καὶ τὰ 

κλιϑέντα δύναται σεξριφανὲς λαβεῖν πάλιν ὕψος. 
2. Ἐντελῶς δ᾽ ovv ϑρησχεῦσας τὸν ϑεὸν “Ἵγρίσεσας Θεόφιλον 

μὲν τὸν νάνου τῆς ἀρχιερωσύνης μετέστησεν, τῷ δὲ Βοηϑοῦ Σίμωνι, 
τούτῳ Κανϑηρᾶς ἐπίχλησις ἣν, τὴν ἐκείνου προσένειμε τιμήν. δύο 
δ᾽ ἧσαν ἀδελφοὶ τῷ Σίμωνι χαὶ πατὴρ Βοηϑός, οὗ τῇ Svyavol 
βασιλεὺς συνῴχησεν Ἡρώδης, ὡς ἀνωτέρω δεδήλωται. σὺν τοῖς 

ἀδελφοῖς οὖν τὴν ἱερωσύνην ἔσχεν ὃ Σίμων καὶ σὺν τῷ πατρί, 
χαϑὰ xal πρότερον ἔσχον οἱ Σίμωνος τοῦ Ονία παῖδες τρεῖς ὄντες 
ἐπὶ τῆς τῶν ]αχεδόνων ἀρχῆς, ὅτιερ ἐν ταῖς περοαγούσαις γραφαῖς 

παρέδομεν. 
8. Καταστησάμενος δὲ τὰ τεερὶ τοὺς ἀρχιερεῖς οὕτως ὃ βασι- 

λεὺς τοὺς Ἱεροσολυμίτας ἠμείψατο τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας" ἀνῆχε 
γοῦν αὐτοῖς τὰ ὑπὲρ ἑχάστης οἰχίας, ἐν χαλῷ τιϑέμενος ἀντιδοῦναι 

τοῖς ἠγαπηχόσιν στοργήν. ἔπαρχον δὲ ἀπέδειξεν πταντὸς τοῦ στρα- 
τεύματος Σίλαν ἄνδρα πολλῶν αὐτῷ πόνων συμμετασχόντα. παντά- 
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τὸ χρεῖττο E εἰσ τὰ κρείττω Voss. teste Hauerkamp — *zó ἱερὸν M! — 5 7] 
εἴη Ἐ 7 τοῦτο MW 10 διὰ τοῦτ᾽ οὖν] coni. propter haec ergo Lat 
διὰ τούτων codd. ὅτι — 12 ὕψος] quia res hominum et lapsu faciente cor- 

ruunt et inclinatae ad culminis fastigium saepius reducuntur Lat 11 πεσεῖν] 

πᾶσιν MW ; mihi spurium aut corruptum uid. ὀλισϑαίνειν M 12 πάλιν 
λαβεῖν tr. MW 13 τῶ 9:0 MW 14 *'Avévov] anni Lat Ἐτῷ] τοῦ 
MW 1[1Ὶὅ *zav95goco MW 16 *óà MW 11 ἘἙηρωιδησ, c i. ras. maiore 
À ἡρώδη δὲ M ἡρώδησ δὲ 18 οὖν] ob A'MW 19 ὀνίου (ov ex « corr. 

7A) ΔΕΒ τρεῖσ, c i.ras. A cf. XII 238. 22 ἀρχιερέασ MWE Ἐοὗτοσ 
MW — 23 *sc αὐτὸν — 24 ἑχάστης om. MW — 24 γοῦν] y&Q E. — ev χαλῷ 
— 25 στοργήν om. E 25 ἔπαρχον] ἵππαρχον MWE et i. marg. A praefectum 
Lat 26 παντάπασι — 262, 1 óu280vvoc] ὀλίγου δὲ διελϑόντοσ χρόνου E 

294 

298 

299 

900 



901 

302 

909 

904 

205 

900 

262 ANTIQ. IUD. XIX 300—307 (Vt. 3) 

σίασιν δὲ oÀíyov χρόνου διελϑόντος “ωρῖται veavíoxot τῆς ὅσιό- 
τητος τιροτιϑέμενοι τόλμαν xal τεεφυχότες εἶναι τταραβόλως ϑρασεῖς 
Καίσαρος ἀνδριάντα χομίσαντες εἰς τὴν τῶν Ἰουδαίων συναγωγὴν 
ἀνέστησαν. σφόδρα τοῦτο “4γρίπιταν πτ-αρώξυνεν" κατάλυσιν γὰρ 
τῶν πατρίων αὐτοῦ νόμων ἐδύνατο. ἀμελλητὶ δὲ πρὸς Πούπλιον 
Πετρώνιον, ἡγεμὼν δὲ τῆς Συρίας οὗτος ἣν, παραγίνεται xal χατα- 
λέγει τῶν “ωριτῶν. ὃ δ᾽ οὐχ ἧττον ἐπὶ τῷ πραχϑέντι χαλεπήνας, 

χαὶ γὰρ αὐτὸς ἔχρινεν ἀσέβειαν τὴν τῶν ἐννόμων παράβασιν, τοῖς 
ἀποστᾶσι τῶν “ωριτῶν σὺν ὀργῇ ταῦτ᾽ ἔγραψεν" .. Πούπλιος Πετρώ- 
γιος πρεσβευτὴς Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανιχοῦ 
“ωριέων τοῖς πρώτοις λέγει. ἐπειδὴ τοσαύτῃ τόλμῃ ἀπονοίας 

τινὲς ἐχρήσαντο ἐξ ὑμῶν, ὥστε μηδὲ διὰ τὸ προτεϑῆναι διάταγμα 
Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανιχοῦ περὶ τοῦ ἐφίεσϑαι Ἰου- 
δαίους φυλάσσειν τὰ πάτρια πεισϑῆναι ὑμᾶς αὐτῷ, τἀναντία δὲ 
σιάντα zoGEat, συναγωγὴν Ἰουδαίων κωλύοντας εἶναι διὰ τὸ μετα- 
ϑεῖναι ἐν αὐτῇ τὸν Καίσαρος ἀνδριάντα, “ταρανομοῦντας ovx εἰς 
μόνους Ἰουδαίους, ἀλλὰ xci εἰς τὸν αὐτοχράτορα, οὗ ὃ ἀνδριὰς 
βέλτιον ἐν τῷ ἰδίῳ «ναῷ ἢ ἐν ἀλλοτρίῳ ἐτίϑετο xol ταῦτα ἐν τῷ 
τῆς συναγωγῆς τόπῳ, τοῦ φύσει διχαιοῦντος ἕνα ἕχαστον τῶν 
ἰδίων τότεων χυριεύειν χατὰ τὸ Καίσαρος ἐπίχριμα" τοῦ γὰρ ἐμοῦ 
ἐπιχρίματος μιμνήσχεσϑαι γελοῖόν ἐστιν μετὰ τὸ τοῦ αὐτοχράτορος 
διάταγμα τοῦ ἐπιτρέψαντος Ἰουδαίοις τοῖς ἰδίοις ἔϑεσι χρῆσϑαι, 
ἔτι μέντοι γε καὶ συμπτολιτεύεσϑαι τοῖς Ἕλλησιν χεχελευχότος " τοὺς 
μὲν παρὰ τὸ διάταγμα τοῦ Σεβαστοῦ τοιαῦτα τετολμηχότας, ἐφ᾽ 
ᾧ xci αὐτοὶ ἠγανάχτησαν οἱ δοχοῦντες αὐτῶν ἐξέχειν οὐ τῇ ἰδίᾳ 
σιεροαιρέσει γεγενῆσϑαι λέγοντες ἀλλὰ τῇ τοῦ πλήϑους δρμῇ, ὑτεὸ 
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ἑχατοντάρχου Πρόχλου Οὐιτελλίου ἐχέλευσα in^ ἐμὲ ἀναχϑῆναι τῶν 
σεετιραγμένων λόγον ἀτιοδώσοντας, τοῖς δὲ τερώτοις ἄρχουσι τεαραιγνῶ, 

εἰ μὴ βούλονται δοχεῖν χατὰ τὴν αὐτῶν σεροαίρεσιν γεγενῆσϑαι τὸ 
ἀδίχημα, ἐπειδεῖξαι τοὺς αἰτίους τῷ ἑχατοντάρχῃ μηδεμιᾶς στάσεως 
μηδὲ μάχης ἐῶντας ἀφορμὴν γενέσϑαι, ἥντεερ δοχοῦσίν μοι ϑηρεύε- 
σϑαι διὰ τῶν τοιούτων ἔργων, χαμοῦ καὶ τοῦ τιμιωτάτου μοι βασι- 
λέως Myolmmov οὐδενὸς μᾶλλον πιρονοουμένων, ἢ ἵνα μὴ ἀφορμῆς 
δραξάμενοι τὸ τῶν Ἰουδαίων ἔϑνος ὑπὸ τῆς ἀμύνης τιροφάσει συνα- 
ϑροισϑὲν εἰς ἀτιόνοιαν χωρῇ. ἵνα δὲ γνωριμώτερον ἢ, τί xai ó 
Σεβαστὸς τιερὶ ὕλου τοῦ πράγματος ἐφρόνησε, τὰ ἐν “Τλεξανδρείᾳ 
αὐτοῦ διατάγματα τιροτεϑέντα προσέϑηχα, ἅπερ εἰ xal γνώριμα 
χεᾶσιν εἶναι δοχεῖ, τότε χαὶ imi τοῦ βήματος ἀνέγνω ὁ τιμιώτατός 
μοι βασιλεὺς ᾿1γρέσχεητας διχαιολογησάμενος περὶ τοῦ μὴ δεῖν «v- 
τοὺς ἀφαιρεϑῆναι τῆς τοῦ Σεβαστοῦ δωρεᾶς. εἴς τε οὖν τὸ λοιτὸν 
παραγγέλλω μηδεμίαν σιρόφασιν στάσεως μηδὲ ταραχῆς ζητεῖν, 
ἀλλ᾽ ἑκάστους τὰ ἴδια ἔϑη ϑρησκχεύειν.“" 

4. Πετρώνιος μὲν οὖν οὕτω σερουνόησε διορϑώσεως μὲν τὸ 

σεαρανομηϑὲν ἤδη τυχεῖν, γενέσϑαι δὲ zapato μηδὲν εἰς av- 

τούς. yoivmag δὲ ὃ βασιλεὺς ἀφείλετο μὲν τὴν ἀρχιερωσύνην 
τὸν Κανϑηρᾶν Eod Ἰωνάϑην δὲ πάλιν i αὐτὴν ἤγεν τὸν 

“Ἵνάνου τοῦτον ἀξιώτερον τῆς τιμῆς ὁμολογῶν εἶναι. τῷ δὲ οὐχ 
ἀσμενιστὸν ἐφάνη τὴν τοσαύτην ἀττολαβεῖν τιμήν, παρῃτεῖτο δ᾽ 

οὖν ταῦτα λέγων" »σοὶ μέν, ὦ βασιλεῦ, τετιμημένος χαίρω διὰ 
ψυχῆς ἔχων τοῦϑ᾽ 6 μοι γέρας δίδωσιν ἡ σὴ βουλὴ, καὶ πρὸς οὐδέν 
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με τῆς ἀρχιερωσύνης ἄξιον ἔχρινεν ὃ ϑεός. ἅπαξ δ᾽ ἐνδὺς στολισ- 
μὸν ἱερὸν ἀρχοῦμαι" τότε γὰρ αὐτὸν ἡμφιασάμην ὅσιώτερον ἢ νῦν 
ἀττολήψομαι. σὺ δ᾽, εἰ βούλει τὸν ἀξιώτερον ἐμοῦ νῦν τὸ γέρας 
λαβεῖν, διδάχϑητι" πτάσης χαὶ πρὸς τὸν ϑεὸν ἁμαρτίας xal πρὸς 
σέ, βασιλεῦ, χαϑαρὸς ἀδελφὸς ἔστι μοι" πρέποντα τῇ τιμῇ τοῦτον 
συνίστημι.““ τούτοις ὃ βασιλεὺς ἡσϑεὶς τοῖς λόγοις τὸν Ἰωνάϑην 

μὲν ἠγάσατο τῆς γνώμης, τἀδελφῷ δὲ αὐτοῦ Π]ατϑίᾳ τὴν ἱερωσύνην 
ἔδωχε. χαὶ μετ᾽ οὐ πολὺ Πετρώνιον uiv Πάρσος διεδέξατο xci 
διεῖσεε Συρίαν. 

VIL 1. Σίλας δ᾽ ὃ τοῦ βασιλέως ἔπαρχος ἐπεὶ διὰ πάσης 
αὐτῷ τύχης ἐγεγόνει πιστὸς οὐδένα κίνδυνόν σπιοτε χοινωγεῖν ἀνηνά- 
μένος, αλλὰ καὶ τοὺς σφαλερωτάτους ὑποδὺς πολλάκις πόνους, 

πεποιϑήσεως ἣν ἀνάπλεως, προσήχειν ὑπολαμβάνων ἰσοτιμίαν 
βεβαιότητι φιλίας. οὐδαμῆ τοίνυν ὑποχατεκλίνετο βασιλεῖ, "rH 

σίαν δὲ διὰ πάσης ὁμιλίας ἦγεν, χᾶν ταῖς φιλοφρονήσεσιν ἐγίνετο 
φορτιχὸς σεμνύνων ἑαυτὸν ἀμέτρως χαὶ πολλάχις τῷ βασιλεῖ τὰ 

^ - , id 2 , M - , 

"Orvy»& τῆς τύχης ἄγων εἰς ἀνάμνησιν, ἵνα τὴν ἑαυτοῦ τότε σπου- 
A! , 2 P] - ^ 

δὴν πταραδειχνύῃ, συνεχῶς δ᾽ ἣν, ὡς ὑπὲρ αὐτοῦ χάμοι, πολλὰ 2: 155 " 

διεξιών. τούτων οὖν τὸ συλεονάζον ὀνειδισιιὸς ἐδόχει" διὸ zc οσάν- L 

τως ὃ βασιλεὺς ἐδέχετο τὴν ἀταμίευτον παρρησίαν τανδρός" οὐχ 
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ἡδεῖαι γὰρ αἱ τῶν ἀδόξων χρόνων ἀναμνήσεις, εὐήϑης δὲ ὅ διηνε- 
χῶς & ποτε ὠφέλησεν τιροφέρων. τέλος γοῦν ἀνηρέϑισε σφόδρα 
ὃ Σίλας τοῦ βασιλέως τὸν ϑυμὸν χἀχεῖνος ὀργῇ τελέον ἢ λογισμῷ 
διδοὺς οὐ τῆς ἐπαρχίας μόνον μετέστησε τὸν Σίλαν, ἀλλὰ καὶ 
σαρέδωχεν δεϑησόμενον εἰς τὴν ἐχείνου στεατρίδα πέμψας. χρόνῳ 
δὲ τὸν ϑυμὸν ἠἡμβλύνϑη καὶ λογισμοῖς εἰλιχρινέσι τὴν περὶ τὰἀν- 
δρὸς χρίσιν ἐφῆχεν ἐν νῷ λαμβάνων ὅσους ὑπὲρ ἐχείνου σεόνους 
ἐχεῖνος ἀνέτλη. ἡμέραν οὖν ἑορτάζων αὐτοῦ γενέϑλιον, ὅτε εᾶσιν 
ὧν ἦρχεν εὐφροσύνη ἡ καϑίσταντο ϑαλίαι, τὸν Σίλαν ἀνεχάλει τεαρ- 
αὐτίχα συνέστιον αὐτῷ γενησόμενον. τῷ δέ, τρόπος γὰρ ἐλευ- 
ϑέριος ἦν, ἐδόχει :τροσειληφέναι διχαίαν αἰτίαν ὀργῆς, ἣν οὐχ 
ἀπεχρύτιτετο τιρὸς τοὺς μετιόντας αὐτὸν λέγων" rl ποίαν ὃ 
βασιλεὺς τιμὴν ἀναχαλεῖ μὲ τὴν μετὰ μιχρὸν ἀπολουμένην; οὐδὲ 
γὰρ τὰ τπιρῶτά μοι γέρα τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ἐτήρησεν, ἀτιεσύλησεν 
δ᾽ ὑβρίσας. ἢ πεπαῦσϑαι νενόμιχέ μὲ τῆς παρρησίας, ἣν ἀττὸ 
ztoíov συνειδότος ἔχων βοήσομαι μᾶλλον, ὅσων αὐτὸν ἐξελυσάμην 
δεινῶν, ὅσους ἤνεγχα “τόνους ἐχείνῳ ποριζόμενος σωτηρίαν τε καὶ 
τιμήν, ὧν γέρας ἠνεγχάμην δεσμὰ χαὶ σχότιον εἷρχτήν. οὐχ ἐγώ 
ποτε τούτων λήσομαι" τάχα μοι τὴν τῆς ἀριστείας συνεττοί- 
σεται μνήμην καὶ μεταστᾶσα τῆς σαρχὸς v, ψυχή.“ ταῦτα ἀνεβόα 
xal διετάττετο τῷ βασιλεῖ λέγειν. ὃ δ᾽ ὡς ἀνιάτως ἑώρα διαχεί- 
μένον, τεάλιν εἴασεν ἕν φρουρᾷ. 

2. Τὰ δὲ τῶν ᾿Ιεροσολύμων τείχη τὰ πρὸς τὴν καινὴν νεύοντα 

& 326 — bell. Iud. II 218. 
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Lat ἱππαρχίασ codd. E 6. *ziAgowéc: M τοῦ ἀνδρὸσ E 1 ἀφῆκεν E 
8 *éxrivoc om. i. marg. suppl. u. i post ὅσου. M. ἀνέτλη] ἀνέτλη zal ταλαι- 
πωρίασ E ὅτε — 9 ϑαλίαι om. E εὐφροσύνη — S94Aeuu] (dum cuncti) 
in laetitia magna consisterent Lat εὐφροσύναι MW — 4] ἧε, c i. ras. A, om. 
MW ϑαλίαι, Li.ras. A ϑάλειαι MW 10 τῷ δέ] ὃ δέ Cocceji τῷ δὲ --- 12 

αὐτὸν] ille uero modum libertatis quem iustum esse credebat uenientibus ad se 
non tacuit Lat τρόπος — 11 5v] τρόποσ ἐλευϑερίασ ὧν MW τρόπω ἐλευ- 
ϑέριοσ ὧν E 12 ἀπέκρυπτε E 118 Ἐάπολλυμένην MW ablaturus est Lat 
14 εἰς] πρὸσ M 15 "δὲ MW 3) coni. ἢ — 16 μᾶλλον] cum qua 
ergo fiducia aut qua conscientia ad eum ueniam Lat — * us om. MW 10 ἔποιοῦ 
Hudson βοήσομαι] βοῆσαι MW viv βοήσομαι E. 11 *zogitouevoc] χαρι- 

 Eousvoo MW τε om. E. 18 *ozotiov, L i. ras. A σχότειον MW —. εἱρχτή 
E 19 *vcovro A "τάχαὶ] ἀλλὰ coni. | *uoi] χἀμοὲ MW euan. E — *ovra- 
ποίσεται Cocceji 20 μεταναστᾶσα MWE 21 λέγειν] λέγειν αὐτά E 
δὲ MWE 
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σπόλιν. δημοσίαις ὠχύρου δαπάναις, τῇ uiv εὐρύνων εἰς τελάτος 
τῇ δὲ εἰς ὕψος ἐξαίρων, xav ἐξειργάσατο ταῦτα πάσης ἀνϑρωπί- 

γης χρείττονα βίας, εἰ μὴ ϊάρσος ὃ τῆς Συρίας ἡγεμὼν Κλαυδέῳ 
Καίσαρι διὰ γραμμάτων ἐδήλωσε τὸ πραττόμενον. καὶ νεωτερισμόν 
τινα Κλαύδιος ὑποπτεύσας ἐπέστειλεν ᾿Α4Τγρίππᾳ μετὰ σπουδῆς 
παύσασϑαι τῆς τῶν τειχῶν ἐξοιχοδομήσεως" ὃ δ᾽ ἀπειϑεῖν οὐχ 
ἔχρινεν. 

8. Ἐπεφύχει δ᾽ ὃ βασιλεὺς οὗτος εὐεργετιχὸς εἶναι ἐν δωρεαῖς 
χαὶ μεγαλοφρονῆσαι ἔϑνη φιλότιμος χαὶ στολλοῖς ἀϑρόως δαπανή- 
μασιν ἂν ἱστὰς αὑτὸν εἰς ἐπιφάνειαν ἡδόμενος τῷ χαρίξεσϑαι χαὶ 
τῷ βιοῦν ἐν εὐφημίᾳ χαίρων, χατ᾽ οὐδὲν Ἡρώδῃ τῷ πρὸ ἑαυτοῦ 
βασιλεῖ τὸν τρότπτον συμφερόμενος" ἐκείνῳ γὰρ πονηρὸν ἣν ἦϑος 
ἐστὶ τιμωρίαν ἀπότομον xal xarà τῶν ἀπηχϑημένων ἀταμίευτον, 

“Ἕλλησι πλέον ἢ Ιουδαίοις οἰχείως ἔχειν ὁμολογούμενος" ἀλλοφύλων 

γέ τοι πόλεις ἐσέμνυνεν δόσει χρημάτων βαλανείων ϑεάτρων τὲ 
ἄλλοτε χκατασχευαῖς, ἔστιν αἷς ναοὺς ἀνέστησε. στοὰς ἄλλαις, ἀλλὰ 

Ιουδαίων οὐδεμίαν zóAw οὐδ᾽ ὀλίγης ἐπισχευῆς ἠξίωσεν οὐδὲ δόσεως 
ἀξίας μνημονευϑῆναι. πραὺς δ᾽ ὃ τρόπος “Ἵγρίππᾳ xal πρὸς 
zt&vrag τὸ εὐεργετιχὸν ὅμοιον. τοῖς ἀλλοεϑνέσιν ἣν φιλάνϑρωπος 
χαχείνοις ἐνδειχνύμενος τὸ φιλόδωρον τοῖς ὁμοφύλοις ἀναλόγως 
χρηστὸς χαὶ συμπαϑὴς μᾶλλον. ἡδεῖα γοῦν αὐτῷ δίαιτα χαὶ συνεχὴς 
ἐν τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις ἣν xal τὰ πάτρια χαϑαρῶς ἑτήρει. διὰ πάσης 

γοῦν αὑτὸν ἦγεν ἁγνείας οὐδ᾽ ἡμέρα τις παρώδευεν αὐτῷ τὰ 
γόμιμα χηρεύουσα ϑυσίας. 

4, Καὶ δή τις ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀνὴρ ἐπιχώριος ἐξαχριβά- 
ζειν δοχῶν τὰ νόμιμα, Σίμων ἦν ὄνομα τούτῳ, πλῆϑος εἰς ἐχκλη- 

AMWELatZonaras I p. 502. 
1 τῇ uiv] Hudson τὴν μὲν codd. E — 2 cz δὲ] Hudson τὴν δὲ codd. E 

6 ὃ — 1 ἔχρινεν om. E δὲ MW ἀπειπεῖν MW — 8 *zsqixe: MW 
δὲ MWE *ovroc W 9 x«l πολλοῖς — 11 χαίρων om. E πολλοῖς] 
ed. pr. πόλεωσ codd. ciuitatem Lat 10 αὐτὸν W χαὶ — 11 χαίρων] et 
fauorabiliter suae uitae iura disponeret Lat 11 εὐθυμία Μ πρὸ αὐτοῦ 
ME 12 γὰρ om. MWE 14 Ἐπλέον] τε πλέον coni. ἔχειν οἰχείωσ tr. 
E Ἐεῖχεν coni. ὁμολογούμενον E ὁμολογουμένως coni — 15 ϑεάτρων --- 
16 ἄλλαις] theatra et templa porticusque constituens Lat τεὶ ed. pr. δὲ codd. 
τε χαὶ E — 16 *ovocióo MW ἀλλ᾽ MWE 17 οὐδὲ MWE — 18 Ἐπραὺς] 
πραὴσ W i. marg. yo πρᾶοσ Α δὲ MWE 19 haec uix sana sunt; nam 
cum insequentibus coniungenda sunt *roic ἀλλοεϑνέσιν) alienigenis quoque 

Lat 21 Ἑήδεῖα)] ἰδία et i. marg. yg ἡδεῖα A grata Lat Ἐσυνεχεῖσ W 
23 *a«vróv W *ovót MW Ἐπαρῴδευεν M Ἐτὰ — 25 9volac] hostiis 

uiduata sollemnibus Lat τῆσ νομίμησ E 35 ἐξαχριβοῦν E 
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^ σίαν ἁλίσας τηνιχάδε τοῦ βασιλέως εἰς Καισάρειαν ἐκδεδημηκότος 
ἐτόλμησεν αὐτοῦ χατειτεεῖν, ὡς οὐχ ὕσιος εἴη, διχαίως δ᾽ ἂν εἴργοιτο 
τοῦ ναοῦ τῆς εἰσόδου τιροσηχούσης τοῖς ἐγγενέσιν. δηλοῦται μὲν 

ἢ δὴ διὰ γραμμάτων ὑττὸ τοῦ στρατηγοῦ τῆς πόλεως τῷ βασιλεῖ 
5 δημηγορήσας Σίμων ταῦτα, μεταπέμσεται δὲ αὐτὸν ὃ βασιλεὺς χαί, 

χαϑέζετο γὰρ ἐν τῷ ϑεάτρῳ τότε, χαϑεσϑῆγναι z«Q' αὐτὸν ἐχέ- 

λευσεν. ἠρέμα τε χαὶ πρῴως ,,εἰπέ μοι, φησίν, τί τῶν ἐνθάδε 

γινομένων ἐστὶ τταράνομον ;“ ὃ δὲ εἰχιεῖν ἔχων οὐδὲν τυχεῖν ἐδεῖτο 
συγγνώμης. ἀλλὰ 0 βασιλεὺς αὐτῷ 1) πτροσεδόχησέν τις διηλλάττετο 

10 τὴν σπιρᾳότητα xoívov βασιλικωτέραν ὀργῆς καὶ ττρέτεειν εἰδὼς τοῖς 
E v ϑυμοῦ γιλέον ἐπιείχειαν. τὸν Σίμωνα γοῦν xci δωρεᾶς 

τινος ἀξιώσας ἀτιεηεέμητετο. 
5. Πολλοῖς δὲ χατασχευάσας πτολλὰ Βηρυτίους ἐξαιρέτως ἐτί- 

μησεν" ϑέατρον γὰρ αὐτοῖς χατεσχεύασε τιολυτελείᾳ τε wal κάλλει 
15 πολλῶν διαφέρον ἀμφιϑέατρόν ve πολλῶν ἀναλωμάτων βαλανεῖα 

γερὸς τούτοις xal στοάς, ἐν οὐδενὶ τῶν ἔργων στενότητι δατανη- 
μάτων ἢ τὸ κάλλος ἀδιχήσας ἢ τὸ μέγεϑος. ἐπεδαψιλεύσατο δ᾽ 
αὐτῶν τὴν χαϑιέρωσιν μεγαλοτιρεττῶς, ἐν τῷ ϑεάτρῳ μὲν ϑεωρίας 
ἐπιτελῶν πιάνϑ᾽ ὅσα μουσιχῆς ἔργα σταράγων xal ττοιχίλης ποιητιχὰ 

3:0 τέρψεως, ἐν δὲ τῷ ἀμφιϑεάτρῳ πλήϑει μονομάχων τὴν αὐτοῦ 
δειχγὺς μεγαλόνοιαν. ἔνϑα xol τὴν κατὰ τιλῆϑος ἀντίταξιν βουλη- 
ϑεὶς γενέσϑαι τῶν ϑεωμένων τέρψιν ἑπταχοσίους ἄνδρας éxvazo- 
σίοις μεχησομόνου εἰσέττεμψεν χαχούργους ὅσους εἶχεν ἀττοτάξας 

εἰς τήνδε τὴν πρᾶξιν, ἵν᾿ οἱ μὲν κολασϑώσιν, τὸ τιολέμου δ᾽ ἔργον 
25 γένηται τέρψις εἰρήνης. τούτους μὲν ovv ττασσυδὶ διέφϑειρεν. 

ν΄ 

AMWELatZonaras I p. 503. 
2 ὡς — 3 éyysvéow] quasi non sanctum et iustum suadens uti rea pro- 

hiberetur a templi limine, quo nisi dignis ingredi non liceret Lat — *oo s. m. 1 
M  *óoc] ὀσιοσ ex corr. A ὅσιον MW — *zfoyowo ut uid. A — 3 τοῖς ἐγγε- 
végw] τοῖσ εὐγενέσι (-ouww A!) AM cgo εὐγενέσι E τοῖς εὐαγέσι coni —— 4 ἕτῆς 
πόλεως om. Lat 5 ἘδημηγορεύσασΜ — óà'E  xaijeras. A, om. Εἰ 6 *za- 
ϑέζεται M γὰρ] om. MW δ᾽ E. τότε] χαὶ (καὶ suppl) τότε Α τότε xoi E 
9 ἀλλὰ] x«l E Ἑαλλὰ --- διηλλάττετο] func rec in αἰϊὲς circa eum placa- 
tus quam ab aliquo crederetur Lat *ó om. MW αὐτῷ] E αὐτὸν codd. 
ϑᾶττον Naber Hudsonum secutus ἘΠῚ εἰ ex corr. W Ἐδιηλάττετο W 

i 12 Ἐἀπεπέμψατο MW —— 13 i marg. VII] Lat — 15 Ἐδιαφέρον, o ex ὦ corr. 
A *rze] δὲ MW 16 πρὸς] τε πρὸσ WE 17 Ἐδὲ MW 20 Ἐπληϑη 
MW 23 *ueyccou£vow M. μαχησομένοισ . W εἰσέπεμψεν] ἔπεμψε MW 
ἐπέπεμψε E emisit Lat 24 ἵνα MW Ἐπολεμοῦν MW Ἐδὲ MW 
25 τούτους — ἔφρϑειρειν om. E ovv] δὴ M δὲ W πασσυδὶ διέφϑειρεν] 
i marg. A πασσυδὲ ἔφϑειρεν A πάντασ συνδιέφϑειρεν MW passim hoc modo 
cunctos extinxit Lat 
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VII. 1. Ἐν Βηρυτῷ δὲ τελέσας τὰ προειρημένα μετῆλϑεν εἰς 
Τιβεριάδα πόλιν τῆς Γαλιλαίας. ἣν δὲ ἄρα τοῖς ἄλλοις βασιλεῦσιν 

περίβλετιιτος. ἧχε γοῦν σταρ᾽ αὐτὸν Κομμαγηνῆς μὲν βασιλεὺς 

“Αντίοχος, Ἐμεσῶν δὲ Σαμψμγέρομος χαὶ Κότυς, τῆς μιχρᾶς 24g- 
μενίας οὗτος ἐβασίλευσεν, zai Πολέμων «τὴν Πόντου κεχτη μένος 

δυναστείαν Ἡρώδης τε οὗτος ἀδελφὸς ἣν αὐτοῦ, ἦρχεν δὲ τῆς 
Χαλχίδος. ὡμίλησε δὲ πᾶσιν κατά τε τὰς ΣΌΝ καὶ φιλοφρονή- 
σεις ὡς μάλιστα διαδείξας φρονήσεως ὕψος χαὶ διὰ τοῦτό γε δοχεῖν 
δικαίως τῇ τοῦ βασιλέως τταρουσίᾳ τετιμῆσϑαι. ἀλλὰ γὰρ τού- 
των διατριβόντων ἔτι σπταρ᾽ αὐτῷ Πάρσος ὃ τῆς Συρίας ἡγεμὼν 
παρεγένετο. πρὸς Ῥωμαίους οὖν τιμητιχὸν τηρῶν ὑπαντησόμενος 
αὐτῷ τῆς πόλεως ἀτεωτέρω σταδίους ἑπτὰ προῆλϑεν ὃ βασιλεύς. 
τοῦτο δὲ ἄρα ἔμελλεν τῆς πρὸς Πῆάρσον ἀρχὴ γενήσεσϑαι διαφορᾶς" 
συγχαϑεζόμενος γὰρ ἐπὶ τῆς αἀττήνης ἐττήγετο τοὺς ἄλλους βασιλέας, 
άρσῳ δ᾽ ἡ τούτων óuóvota καὶ μέχρι τοσοῦδε φιλία πρὸς ἀλλή- 
λους ὑπωτιτεύϑη συμφέρειν οὐχ ὑττολαμβάνοντι Ῥωμαίοις δυνα- 

- , , 2 ' 2 ΄ - , 

στῶν τοσούτων συμφρόνησιν. εὐυϑὺς ovv ἑχάστῳ TOY ἐπιτηδείων 
' , , ' - , 47 2 ΄ 

τινὰς ττέμττων ἐτεέστελλεν ἐπεὶ τὰ éavvoD δίχα μελλήσεως αἀτεέρ- 
- 2 , 3 - t , , 

χεσϑαι. ταῦτα «Ἵγρίπττας ἀνιαρῶς ἐξεδέχετο" xal Magog μὲν ἔχ 
, , , ^ 5 , $i , 2 

τούτου διαφόρως ἔσχεν. τὴν ἀρχιερωσύνην δὲ ΠἸατϑίαν ἀφελό- 

AMWELat , 
Ἔν Βηρυτῷ om. Lat εἰρημένα E 2 ἕβλλοις om. M 3 *ukv 

om. MW 4 Ἐμεσῶν] Hudson ex XVIII 135 δαμάσων codd. E damasorum 
Lat δὲ] E, om. codd. σαμψιγέρανοσ W σαμψιγεράμου E *xotys M 
5 οὗτος ἐβασίλευσε om. E Ἐχαὶ Πολέμων — 6 δυναστείαν] qui etiam in 
ponto polemiaco regnabat Lat * πολέμωι, vi. ras. Α 6 *cg] δὲ MW 
οὗτος] αὐτὸσ, «v ex οὗ corr. A óg E 1 *àulAgos — 9 τετιμῆσϑαι] habuit- 
que colloquium apud eos susceptione et amicitiis ualde dignissimum, ita ut 
ostenderet suae sapientiae culmen et in praesenti eos uideretur regaliter hono- 
rare Lat τε om. MWE  *qguoggorgotsug ὡς μάλιστα) μάλιστα φιλοφρονή- 
σεωσ M 8 διαδείξας] E διαδείξεωσ zal (xal suppl.) ἃ διαδείξεισ M. διαδείξεωσ 

W φρονήσεως ὕψος om. M γε om. E. *óozóv Dindorf 9 ἕτὴῆσ MW 

τοῦ βασιλέως] vjo βασιλείασ E τῶν βασιλέων Hudson ex cod. Voss. — *ztagov- 
σίασ MW προσηγορίᾳ Cocceji παρρησίᾳ coni. 10 *ér] ἐπεὶ MW 11 Ἐπρὸς] 
τὸ πρὸς coni. ante οὖν 1 litt. eras. uid. A — *oív τιμητιχὸν] συντιμητιχὸν 

MW ovv τὸ τιμητικὸν Cocceji 12 Ἐσταδίοισ AM 13 τὸν μάρσον E 
*q071, ? ex 5o corr. A Ἐγενέσϑαι MW Ἐδιαφορᾶσ, c 1. ras. uid. ex « 
corr. À 14 συγκαϑεζομένουσ E Ἐσυγχαϑεζόμενος — βασιλέας] sedens 

enim in tribunali agrippa inuitauit alios reges Lat γὰρ] om. MW δ᾽ E 
ἐπήγετο) E ἐπῆγε ἃ ἀπηγγέλλετο MW 15 ἘΜάρσῳ δ᾽ (δὲ E) ἢ] μαρσῴη 
MW 18 "ἐπέστελεν αὐτοῦ E μελήσεωσ ME 19 μὲν om. E 
20 διαφόρωσ ἔσχεν ἐκ τούτου tr. E 
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μένος ἀντ᾽ αὐτοῦ χατέστησεν ἀρχιερέα Ἑλιωναῖον τὸν τοῦ Κιϑαί- 
ρου τειαῖδα. 

2. Τρίτον δὲ ἔτος αὐτῷ βασιλείοντι τῆς ὅλης ᾿Ιουδαίας ττε- 
πλήρωτο, καὶ τιαρῆν εἰς zl Καισάρειαν, ἣ τὸ τιρότερον Στρά- 
τωνος τ7τύργος ἐχαλεῖτο. συνετέλει δ᾽ ἐνταῦϑα ϑεωρίας εἰς τὴν 
Καίσαρος τιμὴν bnio τῆς ἐχείνου σωτηρίας ἑορτήν viva ταύτην 
ἐχειστάμενος, xal sag αὐτὴν ἤϑροιστο τῶν χατὰ τὴν ἐτεαρχίαν ἐν 
τέλει xol τιροβεβηχύτων εἰς ἀξίαν “τλῆϑος. δευτέρῳ. δὴ τῶν ϑεω- 
ριῶν ἡμέρᾳ στολὴν ἐνδὺς ἐξ ἀργύρου στιεϊτοιημένην τεᾶσαν, ὡς ϑαυ- 
μάσιον ὑφὴν εἶναι, πιαρῆλϑεν εἰς τὸ ϑέατρον ἀρχομένης ἡμέρας. 
ἔνϑα ταῖς πρώταις τῶν ἡλιαχῶν ἀχτίνων ἐπιβολαῖς ὃ ἄργυρος 
χαταυγασϑεὶς ϑαυμασίως ἀτιέστιλβε μαρμαίρων τι φοβερὸν καὶ 

τοῖς εἰς αὐτὸν ἀτενίζουσι φρικῶδες. εὐθὺς δὲ οἱ χόλαχες τὰς οὐδὲ 

ἐχείνῳ τιρὸς ἀγαϑοῦ ἄλλος ἄλλοϑεν φωνὰς ἀνεβόων, ϑεὸν soc- 
αγορεύοντες εὐμενής τὲ εἴης ἐπιλέγοντες, εἶ xol μέχρι νῦν ὡς 
ἄνϑρωτιον ἐφοβήϑημεν, ἀλλὰ τοὐντεῦϑεν χρείττονά σὲ ϑνητῆς φύ- 
σεως ὁμολογοῦμεν.“ οὐκ ἐττέτεληξεν τούτοις ὃ βασιλεὺς οὐδὲ τὴν 

χολαχείαν ἀσεβοῦσαν ἀνιετρίψατο. ἀναχύψας δ᾽ ovv μετ᾽ ὀλίγον 
τὸν βουβῶνα τῆς ἑαυτοῦ χεφραλῆς ὑτεερχαϑιζόμενον εἶδεν ἐπεὶ σχοι- 
γίου τινός. ἄγγελον τοῦτον εὐϑὺς ἐνόησεν χαχῶν εἶναι τὸν χαί ποτὲ 
τῶν ἀγαϑῶν γενόμενον, χαὶ διαχάρδιον ἔσχεν ὀδύνην, ἄϑρουν δ᾽ 
αὐτῷ τῆς χοιλίας προσέφυσεν ἄλγημα μετὰ σφοδρότητος ἀρξά- 
μενον. ἀναϑορὼν οὖν πρὸς τοὺς φίλους, ,0 ϑεὸς ὑμῖν ἐγώ, φησίν, 

AMWELatZonaras I p. 503. Photius bibl. p. 316b Bekker. 

1 *'EAvaiov]| Αἰλιονέων Nicephorus p. 191 de Boor. *'Eloretov τὸν 
τοῦ Κιϑαίρου] ἀλιωναῖον τὸν τοῦ κιϑαίου MW y δηλιωναῖον τὸν τοῦ καν- 

ϑαρᾶ παῖδα i. marg. A Aelioneum cantherae natum Lat, unde rov Κανϑηρᾶ 
dedit Hudson, cf. XX 16 — 3 *czc ὅλης om. Lat *iovóaíao ὅλησ tr. M 
4 τὸ om. MWE 5 *ó MW Ἑέἐνταῦϑα, v i. ras. Α 6 φΦπὲρ — ἐπιστά- 
μενος om. E 1 παρ᾽ αὐτὴν om. E αὑτὴν A! Ἐήϑροιστο ἃ ἐν] 
ὅσον ἐν E 8 abhinc excerpsit Photius δὴ] δὲ E 9 Ἐἐνδυσάμενοσ 
MW 10 zzv ὑφὴν E 11 ἐπιτολαῖσ E 12 Ἐμαρμαίρων τῇ μαρμαῖ- 
ρον.τί M. μαρμαίροντι W 13 Ἐευϑὺς --- 14 προσαγορεύοντες] mox autem 
adulatores uoces fauorabiles emittebant, quae nec illi bonae pro ueritate uide- 

- bantur, deum scilicet appellantes eum La& τὰς — 14 ἀγαϑοῦ om. E — litt. 
τὰς οὐδὲ — 14 ἄλλοϑεν i. ras. pressius scripta m. 2A 14 ἀγαϑοῦ] ἀγαϑοῦ 
ταῖσ ἀληϑείαισ A φωνὰς om. MWE 17 *covrovo M 18 *ó* om. 
MW 19 βουβῶνα] βουβῶνα τὸν ὄρνιν E ὑπερχαϑεζόμενον MWE 
ἐπὶ σχοινίου τινός om. E 20 τοῦτο»] τε τοῦτο E * eivai] εἶναι αἴτιον 
MW 21 ἀϑρόον E Ἐδὲ MW 22 Ἐπροσέφυσεν] yo προσεφοίτησεν i. 
marg. À προσίϑυσεν cod. Busb. E 23 ἀναϑεωρῶν MWE respiciens Lat 
ὑμῖν suppl. M, om. E 
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940 

947 



948 

949 

350 
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902 

Ez 
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ἤδη καταστρέφειν ἐπιτάττομαι τὸν βίον, τεαραχρῆμα τῆς εἱμαρμένης 
τὰς ἄρτι μου χατεψευσμένας φωνὰς ἐλεγχούσης᾽" ὃ χληϑεὶς ἀϑά- 
νατος oq ̂ ὑμῶν ἤδη ϑανεῖν ἀπάγομαι. δεχτέον δὲ τὴν πεπρω- 
μένην, ἡ ϑεὸς βεβούληται" xoi γὰρ βεβιώχαμεν οὐδαμῇ φαύλως, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς μαχαριζομένης λαμπρότητος.“ ταῦϑ᾽ ἅμα λέγων ὅ 

ἐπιτάσει τῆς ὀδύνης χατεπονεῖτο᾽ μετὰ σπουδῆς οὖν εἰς τὸ βασί- 

λειον ἐχομίσϑη xal διῆξε λόγος εἰς πειάντας, ὡς ἔχοι τοῦ τεϑνάναι 
παντάπασι μετ᾽ ὀλίγον. ἣ πιληϑὺς δ᾽ αὐτίχα σὺν γυναιξὶν xal 

χεαισὶν ii σάχκων χαϑεσϑεῖσα τῷ ττατρίῳ νόμῳ τὸν ϑεὸν ἱχέτευεν 
ὑπὲρ τοῦ βασιλέως.- οἰμωγῆς δὲ παντ᾽ ἣν ἀνάτελεα xal ϑρήνων. 

ἐν ὑψηλῷ δ᾽ ὃ βασιλεὺς δωματίῳ καταχείμενος καὶ χάτω βλέπων 
αὐτοὺς πιρηνεῖς χαταττίπτοντας ἄδαχρυς οὐδ᾽ αὐτὸς διέμενεν. συνε- 
χεῖς δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέρας πέντε τῷ τῆς γαστρὸς ἀλγήματι διεργασϑεὶς 
τὸν βίον χατέστρεψεν, ἀτπτὸ γενέσεως ἄγων πεντηχοστὸν ἔτος xal 
τέταρτον, τῆς βασιλείας δ᾽ ἕβδομον. τέτταρας μὲν οὖν ἐπὶ Γαΐου 
Καίσαρος ἐβασίλευσεν ἐνιαυτοὺς τῆς Φιλίππου μὲν τετραρχίας εἰς 
τριετίαν ἄρξας, τῷ τετάρτῳ δὲ καὶ τὴν Ἡρώδου τιροσειληφώς, τρεῖς 
δ᾽ ἐπιλαβὼν τῆς Κλαυδίου Καίσαρος αὐτοχρατορίας, ἐν οἷς τῶν τε 
σεροειρημένων ἐβασίλευσεν xal τὴν Ιουδαίαν τιροσέλαβεν Σαμάρειάν 
τε «ci Καισάρειαν. προσωδεύσατο δ᾽ ὅτι πλείστας αὐτῶν τεροσ- 
φορὰς διαχοσίας ἐπὶ χιλίαις μυριάδας, ττολλὰ μέντοι τεροσεδανεί- 

σατο᾿ τῷ γὰρ φιλόδωρος εἶναι δαψιλέστερα τῶν τιεροσιόντων ἀνή- 
λισχεν, ἣν δὲ ἀφειδὲς αὐτοῦ τὸ φιλότιμον. 

3. ᾿Αγνοουμένης ye μὴν τοῖς τελήϑεσιν τῆς ἐχτενοῆς αὐτοῦ 

$ 851 — bell. Iud. II 218. 

AMWELat Zonaras I p. 504. Photius bibl. p. 316b Bekker. 

1 Ἐπαραχρῆμα — 2 ἐλεγχούσης! repente namque increpitus sum, cum men- 

daces ad me uoces adclamarenutur Lat 2 Ἐάρτι μου] ἀτίμουσ καὶ M 

χαταψευσαμένασ E ὃ] χαὶ δ E 8 09] ἐξ E. ἐϑανὼν MW ἐπείγο- 
μαι Ἐ 4 βούλεται E 5 *v«v9' ἅμα] ταῦτα MW 1 Ἐδιεκομίσϑη MW 

ἔχει E 8 δὲ MWE .9 σάκχον Α' ΜῊ σάκχου E 10 δὲ] τε coni. — *závr 
ἦν] πάντα ἦν W ἦν ἅπαντα M 11 Ἐδὲ MW 12 Ἐπροσπίπτοντασ MW 
οὐδὲ MWE οὐδὲ αὐτὸσ ἀδαχρυσ tr. E διέμενε] ἔμενε MW ἣν E 

8 350 et 351 excerpsit Photius συνεχεῖς] συνεχῶσ E eti. marg. αὶ 13 Ἐδὲ 
MW 15 Ἐδὲ MW οὖν] γὰρ E 16 Καίσαρος om. E ἐνιαυτοὺσ 
ἐβασίλευσεν tr. E 18 *ó MW τῆς] ἐπὶ τῆς Hudson Lowthium secutus 

20 δὲ MWE πλείστας] E πλείστουσ codd. innumera Lat προσ- 
φορὰς] πρὸσ εἰσφορὰσ E tributa Lat ἀποφορὰς coni. 21 διαχοσίαισ E 
Ἐδιαχοσίας — μυριάδας om. Lat Ἐχιλίασ A πολλὰσ AE multum Lat 
22 "δαψιλώτερα MW Ἐδαψιλέστερα — ἀνήλισχεν) supplicantibus larga mu- 
nera conferebat Lat 
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συμφρονήσαντες Ἡρώδης ve ὁ τῆς Χαλχίδος Óvraateiov καὶ ' Ελχίας 
ὃ ἔπαρχος καὶ φίλος τοῦ βασιλέως ᾿Ἰρίστωνα ἔπεμιψαν τῶν ὑτεη- 
ρετῶν τὸν ἐσχιιτήδειον xal Σίλαν, ἐχϑρὸς γὰρ ἦν αὐτοῖς, ἀτεέσφαξαν 
ὡς δὴ τοῦ βασιλέως κελεύσαντος. 

IX. 1. Myoizzag μὲν οὖν ὃ βασιλεὺς τρότεῳ τοιούτῳ κατέ- 
στρειμὲν τὸν βίον, γένει δὲ αὐτῷ κχκατελέλειτιτο υἱὸς uiv “Τγρίπτιας 
ἄγων ἔτος ἑτιταχαιδέχατον, τρεῖς δὲ ϑυγατέρες, ὧν ἡ μὲν Ἡρώδῃ 
τοῦ τιατρὸς ἀδελφῷ γεγάμητο Βερενίχη τὸ ἐχχαιδέχατον ἔτος γε- 
γονυῖα, τιαρϑένοι δ᾽ ἦσαν αἵ δύο Π]αριάμμη τὲ χαὶ “ρούσιλλα, 
δεχαετὴς μὲν ἡ ἑτέρα, ἑξαετὴς δὲ “Τρούσιλλα" καϑωμολόγηντο δ᾽ 

Uzt0 τοῦ σπτατρὸς πρὸς γαμον Ἰουλίῳ μὲν αρχελάῳ τοῦ Χελκίου 

σεαιδὶ Π]αριάμμη, “ρούσιλλα δὲ Ἐπιφανεῖ, τοῦ δὲ τῆς Κομμαγηνῆς 
βασιλέως ᾿Αντιόχου υἱὸς ἦν οὗτος. ἀλλὰ γὰρ ὅτε ἐγνώσϑη τὸν 
βίον ἐχλιτιὼν ᾿4γρίσεσεας, Καισαρεῖς xal Σεβαστηνοὶ τῶν εὐττοιιῶν 
αὐτοῦ λαϑόμενοι τὰ τῶν δυσμενεστάτων. ἐποίησαν" βλασφημίας τὲ 
γὰρ ἀπερρίτιτουν εἰς τὸν χατοιχόμενον ἀπερεπεεῖς λέγεσϑαι zai ὅσοι 
στρατευόμενοι τότε ἔτυχον, συχνοὶ δ᾽ ἦσαν, οἴκαδε ἀττῆλθϑον καὶ 
τοὺς ἀνδριάντας τῶν τοῦ βασιλέως ϑυοτοθῶν ἁρπάσαντες óuodv- 

μαδὸν ἐχόμισαν εἰς τὰ “πορνεῖα χαὶ στήσαντες ἐπὶ τῶν τεγῶν ὡς 
δυνατὸν ἣν ἀφύβριζον ἀσχημονέστερα διηγήσεως δρῶντες, ἐστέ v6 
τοῖς B βδίριο χαταχλινόμενοι τότεοις τεανδήμους ἑστιάσεις éxevé- 

λουν στεφανούμενοι χαὶ μυριζόμενοι xal σπένδοντες τῷ Χάρωνι 
χεροπόσεις τῆς τοῦ βασιλέως ἐχτενοῆς ἀλλήλοις ἀνταποδιδόντες. 

8 354 — bell. Iud. II 220. 

AMWELat Zonaras I p. 504. Photius bibl. p. 317a Bekker. 
1 τε om. E 2 ἔπαρχος Zon *rüy om. MW 3 Ἐἐπιτήδειο"] 

codd. E /idelissimum Lat ἐπιτηδειότατον Ernesti χατέσφαξαν E 4 δὲ E 
9 $ 354 excerpsit Photius τῶ τρόπω τούτω E. | 6 δ᾽ E. αὐτοῦ MWE 

᾿χαταλέλειπτο ΜῈ 8 τοῦ] vo? cod. Laur. E — Beotvíz;] A Phot βερνίχη 
MWE beronice Lat δ᾽ ἐχέχλητο post Βερενίχη add. E ἐξ χαὶ δέκατον E 
9 Ἐδὲ MW μαριάμη E Ἐδρουσίλα Phot 10 δεκαετὴς — Δρούσιλλα 
om. W — *ze9ouoAoygrto M — *ó: MW 11 Ἰουλίῳ om. Lat ἀρχελάου 
E Ἐτοῦ) τῷ coni. 12 μαριάμη E 18 *'Avti0gov om. MW Ἐν οὗτος 
υἱὸς tr. M — 15 "τὸ W 16 ἀπερρίπτουν post ἀπρεπεῖς tr. E λέγεσϑαι 
om. E 17 *óà MW *oizaós] οἱ οἴχαδε W Ἐχαὶ τοὺς — 20 δρῶντες 

sexcerpsit Photius — 18 ἕἙαδριάντασ W Ἐϑυγατρῶν MW 20 ἀφύβριζον) 
m ἀφύπνιζον W ἐφύβριζον E Ἐξπῇ dy MW *re om. MW 22 xai 

σπένδοντες — 23 ἀνταποδιδόντες] et orco sacrificia turpiter exhibentes pran- 
3 diaque sibimet alterutri pro regia morte reddentes Lat χάρωνι, ὦ ex o 

— eorr, ε i.ras. A χάροντι MWE 28 τῆς τοῦ] τε to τοῦ (litt. τε vzo v i. ras. 
d m. 2 A) AE 

4 

8 
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359 ἀμγήμογες δ᾽ ἦσαν οὐχ “Ἱγρίππια μόνον χρησαμένου χτολλαῖς εἰς at- 
τοὺς φιλοτιμίαις, χαὶ τοῦ πάππου δὲ Ἡρώδου" τὰς πόλεις ἐχεῖνος 

αὐτοῖς ἔχτισεν λιμένας τε χαὶ ναοὺς κατεσχεύασεν λαμτεροῖς δατεα- 
γήμασιν. 

960 2. ὋὉ δὲ τοῦ τεϑνεῶτος υἱὸς “4γρίτιπτας ἐπὶ Ῥώμης ἣν ἐν τῷ ὃ 

361 χρόνῳ τούτῳ τρεφόμενος παρὰ Κλαυδίῳ Καίσαρι. “πυϑόμενός γε 
Ἢ SUME e , 2 ; τι S ^ 

μὴν Καῖσαρ, ovv τέϑνηχεν ZMygévmac, Σεβαστηνοὶ δὲ xai Καισαρεῖς 

ὑβρίχασιν εἰς αὐτόν, ἐπ᾿ ἐκείνῳ μὲν ἤλγησεν, ἐπὶ δὲ τοὺς ἀχαρι- 
362 στήσαντας ὠργίσϑη. πέμπειν οὖν εὐϑέως ὥρμητο τὸν νεώτερον 

γρίτιπαν τὴν βασιλείαν διαδεξόμενον ἅμα βουλόμενος ἐμτεεδοῦν 
τοὺς ὁμωμοσμένους ὅρχους, ἀλλὰ τῶν ἐξελευϑέρων xal φίλων οἱ 

πολὺ παρ᾽ αὐτῷ δυνάμενοι ἀττέτρεψαν. σφαλερὸν εἶναι λέγοντες 
χομιδῇ νέῳ μηδὲ τοὺς “ταιδὸς ἐχβεβηχκότι χρόνους ἐτειτρέτεειν βασι- 
λείας τηλιχοῦτον μέγεϑος, ᾧ μὴ δυνατὸν τὰς τῆς διοικήσεως φροντί- 

δας ἐνεγκεῖν, χαὶ τελείῳ δ᾽ οὖν εἶναι βαρὺ βάσταγμα. βασιλείαν. 15 

363 ἔδοξεν ovv αὐτοὺς εἰχότα λέγειν ὃ Καῖσαρ. ἔσχσαρχον ovy τῆς "Iov- 

δαίας xal τῆς ἁπάσης βασιλείας ἀττέστειλεν Κούσπιον Φᾶδον τῷ 
χατοιχομένῳ διδοὺς τιμὴν τὸ μὴ Ἰάρσον ἑτταγαγεῖν εἰς βασιλείαν 

364 αὐτῷ διάφορον. ἐγνώχει δὲ πρὸ πάντων ἐπιστεῖλαι τῷ Φάδῳ 
Καισαρεῦσιν χαὶ Σεβαυστηνοῖς ἐπιπλῆξαι τῆς εἰς τὸν χατοιχόμενον 

365 ὕβρεως xoi παροινίας εἰς τὰς ἔτι ζώσας, τὴν ἴλην δὲ τῶν Και- 

σαρέων χαὶ τῶν Σεβαστηνῶν καὶ τὰς zéyre στιείρας εἰς Πόντον 
μεταγαγεῖν, ἵν ἐχεῖ στρατεύοιντο, τῶν δ᾽ ἐν Συρίᾳ Ῥωμαϊχῶν ταγ- 
μάτων ἐπιλέξαι στρατιώτας xov! ἀριϑμοὺς xal τὸν ἐχείνων àva- - 

366 σληρῶσαι τόπον. οὐ μὴν οἱ χελευσϑέντες μετέστησαν" ὠς" 25 
μενοι yàg Κλαύδιον ἀττεμειλίξαντο xoi μένειν ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας 

AMWEDLat Zonaras I p. 505. Photius bibl. p. 317a Bekker. 

1 *ói MW ἀγρίππου E Ἐπολλαῖς] πολλάχισ MW multas Lat 
αὐτὸν E 2 Ἐχαὶ] sed etiam Lat ἀλλὰ καὶ Ernesti τὰς] 0c τὰσ E qui Lat 

ὅτι τὰς ed. pr. τὰς γὰρ coni. ἐχεῖνος om. E 8$ 360 sqq. excerpsit Photius 
6 *rovro Κλαυδίῳ om. Lat 1 * Ketoao] claudius Lat τέϑνηκεν) 

τέϑνηκε μὲν MWE — 8 "ἐπ᾽ ἐχείνῳ — 9 ὠργίσϑη] graui dolore perculsus est 
Lat 9 *ooylo9z W — *ovv] μὲν ovv Μ 11 ououocu£vovc] Εἰ ὠμοσμένουσ A 
ὡμωσμένουσ MW ὀὁμωμομένους Naber — *cov om. W 12 ἀπέστρεψαν E 
13 βασιλείαν E 15 xal τελείῳ — βασιλείαν om. E δ᾽ ovr εἶναι] δοῦναι 

5 5 -- LI 

MW δ᾽ εἶναι ed. pr. 16 Ἐοὺν s. M 18 εἰς — 19 ἐπιστεῖλαι εἰσ τὸ βα- 
σίλειον αὐτῷ ἐπεὶ διάφορον τοῦτον ἐγνώχει. πρὸ πάντων δ᾽ ἐπέστειλε E ᾿ 
βασιλείαν) Hudson βασίλειον codd. E, regnum Lat 21 *lizv, vi. ras. A. εἵλην Ὁ 
M ὕλην W 22 Ἐχαὶ (ante τὰς) spurium uid. 23 ἵνα MWE *ó MW 

24 χαταρίϑμουσ M. τῶν  ἐχεῖνον E. 26 τοῖσ ἰουδαίοισ E (cod. Bub) | 
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ἐπέτυχον, οἱ xal τοῖς ἐπιοῦσι χρόνοις τῶν μεγίστων ἸΙουδαίοις 

ἐγένοντο συμφορῶν ἀρχὴ τοῦ χατὰ Φλῶρον πολέμου σπέρματα 
βαλόντες. ὕϑεν Οὐεσπασιανὸς χρατήσας, ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἐροῦμεν, 
ἐξήγαγεν αὐτοὺς τῆς ἐπαρχίας. 

AMWELat 
1 οἱ — 3 βαλόντες! unde etiam futuris temporibus causa inaximarum cala- 

mitatum iudaeis effecti sunt. sumentes initio semina belli sub. floro Lat oi] 
W!E et ex corr. A ὃ ΑΝ et ex corr. W 2 *éyévovro, litt. ovr i. ras. A 
ἐγένετο MW σπέρματα βαλόντες! σπέρμα καταβαλόντες coni. — 3 βαλόν. 
trc] Hudson λαβόντοσ codd. λαβόντεσ E — 4 ἐξήγαγεν] ἐξέβαλεν E Ἐἐπαρ- 

gi«c] ἀρχῆσ MW regione Lat 
Subseriptiones: φλαυΐου (gA«ovíov ex corr. A) ἐωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιο- 

λογίασ ιϑ'΄ AM. τέλοσ ἰωσήπου ἰουδαϊκῆσ ἀρχαιολογίασ τοῦ (9' λόγου W ec- 
plicit. liber . XV I1II ioseppi antiquitatis iudaicae Lat 

Iosephus IV. 18 
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XX. 

1 ά4δε ἔνεστιν ἐν τῇ z' τῶν Ἰωσήπου ἱστοριῶν 
τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας. 

Ὡς Κλαύδιος Καῖσαρ μετὰ τὴν ᾿Αγρίππου τελευτὴν Φᾶδον ἔπεμ- 
ψεν εἰς Ἰουδαίαν ἐπίτροπον. 

στάσις Φιλαδελ φηνῶν πρὸς τοὺς ἐν τῇ Περαίᾳ κατοιχοῦντας Ἰου- 
δαίους περὶ ὅρων χώμης μιᾶς, καὶ ὡς ὑπὸ τούτων πολλῶν ἀναιρε- 

ϑέντων Φιλ ἀδελφηνῶν Φᾶδος ἀγανακτήσας τῶν Περαϊτῶν Ἰουδαίων 
τοὺς πρώτους τρεῖς ἄνδρας λαβὼν ἀπέκτεινεν. 

ὡς Θολεμαῖος ὃ ἀρχιλῃστὴς τοὺς Ἄραβας λῃστεύων ληφϑεὶς χαὶ 
ἐπὶ Φᾶδον ἀχϑεὶς ἀνῃρέϑη. 

ὡς Φᾶδος καὶ Κάσσιος Λογγῖνος ὁ τῆς Συρίας ἡγεμὼν ἀναβάντες 
εἰς Ἱεροσόλυμα τοῖς πρώτοις τῶν Ἰουδαίων ἐκέλευσαν τὸν ποδήρη 
χαὶ τὴν ἱερὰν στολὴν ἐν τῇ Αντωνίᾳ χαταϑέσϑαι ἱπὸ τῇ Ῥωμαίων 
ἐξουσίᾳ, χαϑὰ χαὶ πρότερον ἦν. 

παράκλησις ἐπὶ τούτῳ τῶν Ἰουδαίων πρὸς Φᾶδον καὶ Aoyytvor 15. 
ἀξιούντῶΩν αὐτοὺς ἐπιτρέψαι πέμψαι πρεσβείαν πρὸς Καίσαρα Κλαύ- 
ótor περὶ τούτου. 

ὡς Φᾶδος Jagov ὁμήρους ἐπέτρεψεν. 
ὡς Κλαύδιος Καῖσαρ παραχληϑεὶς bmc Ayoiaaa τοῦ νεωτέρου 

συνεχώρησεν τοῖς Ἰουδαίοις τὰ αἰτήματα καὶ πρὸς Φᾶδον ἔγραψε περὶ 
τούτων. 

AMWLat ! 
1 sxootg  ἰωσήππου A! ioseppi Lat 2 τῆσ ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολο- 

γίασ ἱστοριῶν tr. M 3 capitibus numeros («'—zs' W I—AXX Lat) praemit- 

tunt WLat ἔπεμψαν A 5 στάσις] et seditio Lat cap. I continuans 
φιλαδελφέων MW filadelphinorum Lat πρὸς tovc — 1 Φιλαδελφηνῶν om. 
Lat | 6 ὅρων ex ὀρῶν corr. ἃ τ φιλαδελφινῶν W περαιατῶν MW 
9 ὡς Θολεμαῖος — 10 ἀνῃρέϑη om. MW — tholomeus Lat Θολομαῖος infra $ 5 
15 παράκλησις — 18 ἐπέτρεψεν) et quia rogantes iudaei fadum et longinum eis 
concedentibus datis obsidibus legationem ad caesarem claudium destinarunt Lat 

παρακχλήσεισ MW τούτῳ] τοῦ W 19 ὑπὸ M 20 συνεχώρησαν 
Α συνεχώρησε MW 
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ὧν τρόπον Ἑλένη ἣ τῶν ᾿διαβηνῶν βασιλὶς καὶ οἱ παῖδες αὐτῆς 
Μονόβαζος καὶ Ἰζάτης καὶ τὸ πᾶν γένος αὐτῶν ἐζήλωσαν τὰ Ἰου- 
δαίων nj. 

ὡς "Hooóov τελευτήσαντος τοῦ τῆς Χαλκίδος βασιλέως ̓ Αγρία- 
zac ὃ γεώτερος τὴν ἐρχὴν ἔλαβεν δόντος αὐτῷ Κλαυδίου Καίσαρος. 

ὡς Τιβέριος ᾿Αλέξανδρος t ἐπίτροπος εἰς Ἰουδαίαν ἐλϑὼν τοὺ ς υἱοὺς 

Ἰούδα τοῦ Γαλιλαίου τὸν ὄχλον ἀπατῶντας ἐκόλασεν. 
περὶ τοῦ λιμοῦ τοῦ γενομένου χατὰ τὴ» χώραν. 
Κουμάνου ἄφιξις εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἐπιτρόπου πεμφϑέντος ὑπὸ 

Καίσαρος. 
ὡς ἐπὶ τούτου πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων χατὰ τὸ ἱερὸν ἀπώλοντο. 
στάσις Ἰουδαίων πρὸς Σαμαρεῖς χαὶ ὡς πολλοὶ διερϑάρησαν τῶν 

Σαμαρειτῶν. 

ὡς ΜΜόδιος Κουαδρᾶτος ὃ τῆς Συρίας ἡγεμὼν ἀχούσας ταῦτα 
καὶ ἀναβὰς εἰς Ἰουδαίαν τοὺς πρώτους | τῶν Ἰουδαίων xci X Σαμαρειτῶν 
ἐχέλευσεν εἰς Ῥώμην ἀναβῆναι, ὁμοίως καὶ Κούμανον τὸν ἐπίτροπον 
χαὶ Κέλερα τὸν χιλίαρχον λόγον ὑφέξοντας Κλαυδίῳ Καίσαρι περὶ 
τῶν πεπραγμένων, τινὰς δὲ καὶ Ἰουδαίων αὐτὸς ἐκόλασεν. 

ὡς Κλαύδιος ἀκούσας αὐτῶν τοὺς μὲν Ἰουδαίους τῆς αἰτίας ἀπέ- 
λυσεν παρακληϑεὶς ὑπὸ βασιλέως Ayoizaa , Κούμανον δὲ ἐξώρισε, 
Κέλερα δὲ τὸν χιλίαρχον χαὶ τοὺς πρώτους τῶν Σαμαρειτῶν ixólaosv. 

ὡς Φῆλιξ ἐπίτροπος πεμφϑεὶς χαὶ χαταλαβὼν τὴν “χώραν χεχα- 

| κωμένην. ὑπὸ τῶν λῃστῶν προυνοήσατο διαφϑείρας αὐτοὺς εἰρήνην 
ἐν τῇ χώρᾳ καταστῆσαι, τὸν δὲ πρῶτον τῶν λῃστῶν Ἐλεάζαρον ὄνομα. 

) δήσας, εἰς Ῥώμην ἀνέπεμψεν. 

ὡς ἐπιδημήσαντος Αἰγυπτίου τινὸς γόητος καὶ πολλῶν Ἰουδαίων 
ὑσ᾽ αὐτοῦ πλανηϑέντων Φῆλιξ ἐπεξελϑὼν αὐτοῖς πολλοὺς ἀπέχτεινεν. 

ὡς στασιάζοντας Ἰουδαίων τοὺς πρώτους ἐν Καισαρείᾳ πρὸς τοὺς 
Σύρους Φῆλιξ ὃ ἐπίτροπος ἔπαυσεν. 

ἰὸν τρόπον Κλαυδίου τε ἐλευτήσαντος Νέρων τὴν ἀρχὴν διεδέξατο.] 
ὡς Πορχίου Φήστου πεμφϑέντος εἰς Ἰουδαίαν ἐπιτρόπου συνέβη 

χαχωϑῆναι τὴν χώραν ὑπὸ τῶν σιχαρίων. 

AMW Lat 
1 ἐλέη M ἡ om.  ἀδιαβηνῶν, βη i. ras., i. marg..cówwfggvov M 

2 iazatis cod. Ambr. Lat 4 ὡς — 5 Καίσαρος infra post u. 10 exhibent 

MW (ια΄ in W), post u. 7 Lat (VIII in Lat), ut capitum ordo in MW hic sit: 8, 
10, 11, 12, 9, 13; in Lat uero hic: 8, 11, 10, 9, (12 4- 13) 8 περὶ — yopa«v 
post u. 3 exhibet numero [71 ascripto Lat περὶ τοῦ, rov suppl. ut uid. A 
9—11] VIIII quia aduentu cumani praesidis in iudaeam ἃ caesare destinati 
sub eo multi sacerdotum perierunt in templo Lat 11 rovrov] τοῦ Kovuavov 

Hudson 14 Mo9toc] codd. Lat νουμίδιοσ i. marg. À, idem ed. pr. et Latinae edi- 
tiones ex $ 125 Οὐμμίδιος Norisius 16 ὁμοίως nouum cap. incip. A χουμα- 

| γὸν A! 18zc«l]]vov MW 20 ὑπὸ] ὑπὸ vov MW 52 φίλιξ ex φίληξ corr. A 

d 

23 διαφϑείρασ αὐτοὺσ A 25 εἰς Ῥώμην] ad caesarem Lat 26 τινὸς om. 

MW et ut uid. Lat 217 φίλιξ ex φίληξ' corr. A; item u. 29 30 ὃν — διε- 
᾿ δέξατο] post u. 21 (cap. 15) tr. MW, post u. 25 tr. Lat, mihi superadditum uid 

— 91 sic] εἰσ τὴν MW ἊΣ 
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περὶ τῆς στοᾶς τοῦ ἐσωϑεν ἱεροῦ zai ὃν τρόπον ὕψωσαν αὐτὴν 
οἱ Ἰουδαῖοι. 

ὡς Φῆστος ἀγαναχτήσας ἐπὶ τούτῳ τοὺς πρώτους τῶν Ἰουδαίων 
εἰς Ῥώμην ἔπεμψεν πρὸς Νέρωνα πείσοντας αὐτὸν περὶ τῶν πεπραγ- 
μένων. 

ὡς τελευτήσαντος Φήστου ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ᾿Ἄλβῖνος ἦλϑεν διάδοχος. 
ὡς ἐπὶ τούτου ἐπαύσαντο οἱ σικάριοι τὴν χώραν κακοποιεῖν. 
ὡς Φλῶρος ἐλϑὼν AABivo διάδοχος, τοσαῦτα διέϑηχε τοὺς Ἰου- 

δαίους κακά, ὡς ἀναγκάσαι αὐτοὺς ἐφ᾽ ὕπλα χωρῆσαι. 
περὶ Ἰωσήπου χαὶ γένους αὐτοῦ καὶ πολιτείας. 

περιέχει dj βίβλος χρόνον ἐτῶν xg. 

L 1. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως “Ἵγρίππια, χαϑὼς ἐν 
τῇ τιρὸ ταύτης ἀπηγγέλχαμεν βίβλῳ, ττέμττει Magoq διάδοχον Κλαύ- 
διος Καῖσαρ Κάσσιον “Ἰογγῖνον. μνήμη τῇ τοῦ βασιλέως τοῦτο 
χαριζόμενος, πολλὰ διὰ γραμμάτων bz αὐτοῦ σπιεριόντος ἀξιωϑεὶς 
μηχέτι ϊάρσον τῶν χατὰ τὴν Συρίαν τεραγμάτων προΐστασϑαι. 
ᾶδος δὲ ὡς εἰς τὴν Ιουδαίαν ἐτείτροττος ἀφίχετο, καταλαμβάνει 
στασιάσαντας τοὺς τὴν Περαίαν χατοιχοῦντας Ἰουδαίους πρὸς Φιλα- 

δελφηγοὺς περὶ ὅρων χώμης μιᾶς λεγομένης “πτολεμέων ἀνδρῶν ἀνά- 
σιλεω" xal δὴ οἱ τῆς Περαίας χωρὶς γνώμης τῆς τῶν πρώτων παρ᾽ 
αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὰ ὅττλα πολλοὺς τῶν Φιλαδελφηνῶν διαφϑεί- 
ρουσιν. ταῦτα zvJóusvov τὸν Φᾶδον σφόδρα παρώξυνεν, ὅτι μὴ 
2: χρίσιν αὐτῷ παραλέποιεν, εἴχτερ ὑττὸ τῶν Φιλαδελφηνῶν ἐνό- 
μιζον aümetoS ot, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅπλα χωρήσειαν. λαβὼν οὖν τρεῖς τοὺς 

AMWELat ᾿ 

1 priori capiti (z' in W) adiungunt MW 8. ὡς] εἰ quia Lat priori capiti 
(XV III) adiungens 6 cc) et quia Lat priori capiti (. VF 7/1) adiungens 
10 περὶ — πολιτείας] om. Lat περὶ γένους ἰωσήπου καὶ πολιτείασ MW 
11 ἡ βίβλος] ὃ παρὼν A0yoo  κεοΊ AMELat zg' W 

φλαυΐου (φλαουΐου ex corr. ἃ φλαβίου W) ἰωσήπου (ἰωσήππου A!) ἐουδαϊχῆσ 

ἀρχαιολογίασ λόγοσ x* (εἰκοστόσ WE) praemittunt AWE 2? χ' M περιέχει 
δὲ ὃ λόγοσ χρόνον ἐτῶν εἰχοσιέξ subiungit E 12 ἀγρίππου E 13 μάώρ- 
σωον (Ὁ) E 14 * Κάσσιον] ἄσιον A *rj om. MW *rov βασιλέως] 
defuncti Lat 16 τὴν om. E 170 E *eig om. MW 18 "τοὺς — 
γχατοιχοῦντας! iudaeos habitantes trans fluuium Lat τὴν] E sic τὴν codd.  - 
Ἐςιλαδελφινοὺσ WLat 19 “περιορῶν A Ἐ μιᾶς! Ζιᾶς Relandus Ἐμιᾶς 

λεγομένης] cuius nomen est meas Lat πολεμίων] πολεμικῶν MWE armato- 
rum Lat; nomen uici hic latere uid. 320 *rzz om. MW πρώτων] πρώτων dv- 
δρῶν E 21 Ἐφιλαδελφινῶν WLat 22 τὸν om. AE 23 "παραλείποιεν W. 
etex cor M εἴπερ] qui Lat. φιλαδελφινῶν WLat ἀλλ] ἀλλ᾽ ἀδεῶσ E 
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σπιρώτους αὐτῶν τοὺς χαὶ τῆς στάσεως αἰτίους δῆσαι τεροσέταξεν, 

εἶτα τὸν μὲν αὐτῶν ἀνεῖλεν, ᾿“ννίβας δ᾽ ἦν üvoua τούτῳ, μαρά- 
μῳ δὲ xal Ἐλεαζάρῳ τοῖς δυσὶ φυγὴν ἐνέβαλεν. ἀναιρεῖται δὲ καὶ 
Θολομαῖος ὃ ἀρχιλῃστὴς μετ᾿ οὐ πολὺν χρόνον ἀχϑεὶς ἐτε αὐτὸν 
διατεϑειχὼς μέγιστα χαχὰ τὴν Ιδουμαίαν χαὶ τοὺς ἤραβας, ἐχα- 
ϑάρϑη vc λῃστηρίων cago τοὐντεῦϑεν Ιουδαία τερονοίᾳ xai φρον- 
τίδι τῇ Φάδου" ὃς δὴ xal τότε μετατιεμψάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς χαὶ 
τοὺς πρώτους τῶν “εροσολυμιτῶν γεαρήνεσεν αὐτοῖς τὸν ποδήρη 
χιτῶνα καὶ τὴν ἱερὰν στολήν, ἣν φορεῖν μόνος ó ἀρχιερεὺς ἔϑος 
ἔχει, εἰς τὴν AM yvovíav, ἧπεῇ ἐστὶ φρούριον, χαταϑέσϑαι χεισο- 

μένην ὑχεὺ τῇ Ῥωμαίων ἐξουσίᾳ, χκαϑὰ δὴ καὶ πρότερον ἣν. οἱ δὲ 
ἀντιλέγειν μὲν οὐχ ἐτόλμων, παρεκάλουν δ᾽ ὅμως τόν τε (δον 
xal τὸν «Τογγῖνον, ἀφίχετο γὰρ χαὶ αὐτὸς εἰς τὰ Ιεροσόλυμα πολλὴν 
ἐχεαγόμενος δύναμιν φόβῳ τοῦ μὴ τὰ πιροστάγματα Φάδου τὸ ztÀx- 
Sog τῶν Ιουδαίων νεωτερίζειν ἀναγχάσῃ, τιρῶτον μὲν αὐτοῖς ἐτει- 
τρένψναι τιρέσβεις ὡς Καίσαρα ττέμιψψαι τοὺς αἰτησομένους τεαρ᾽ αὖ- 

τοῦ τὴν ἱερὰν στολὴν ὑπὸ τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχειν, εἶτα δὲ 
σεριμεῖναι μέχρις ἂν γνῶσιν, τί πρὸς ταῦτα Κλαύδιος ἀποχρίναιτο. 
οἱ δὲ ἐπιτρέψειν αὐτοῖς ἔφασαν ἀποστεῖλαι τοὺς τιρέσβεις, εἰ λά- 
Bowv τοὺς “ταῖδας ὁμηρεύσοντας. ὑπαχουσάντων δ᾽ ἑτοίμως ἐχεί- 

vov x«i δόντων ἐξεέμφϑησαν οἱ πρέσβεις. παραγενομένων δὲ 
εἰς τὴν Ῥώμην αὐτῶν γνοὺς ὃ νεώτερος “Αγρίπτιας ὃ τοῦ τετελευτη- 
χότος τεαΐς, xa9^ ἣν ἥχουσιν αἰτίαν, ἐτύγχανεν δὲ ὧν παρὰ Κλαυ- 

AMWELat Zonaras I p. 505. 

2 κἀννίβα M antbam Lat δὲ MW δ᾽ ἦν om. E zv om. M cue- 
ράνω cod. Busb. E teste Hudsono 4 Θολομαῖος] ϑοδομαῖοσ E (teste Hudsono) 

et i. marg. A ptolomaeus Lat, i.marg. JJ Lat ἐἀχϑεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν] captus et 
ad eum deductus Lat litt. ἐπ᾿ αὐτὸν — μέγιστ i. ras. m. 2 angustius scriptae 
A ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτὸν δέσμιοσ Α δέσμιοσ ὑπ᾽ αὐτὸν) 5 Ἐδιατεϑει- 
κὼσ] διατεϑεικὼσ καὶ A 6 πᾶσα E Ἰουδαία] ἡ ἰουδαία MW ἢ τε ἰου- 
«ia καὶ ἀραβία E teste Hudsono φροντίδι zal προνοία tr. MWE 1 βῥά- 
δου cod. Laur. E i. marg. /// Lat 8 τῶν om. MWE  zet& τὴν κέλευσιν 
τοῦ αὐτοχράτοροσ ante παρήνεσεν add. E Ἐπαρήνεσαν M 12 τοῖσ ὑπὸ 
τοῦ ἡγεμόνοσ λεγομένοισ post μὲν add. E — 4] τε M δὲ W, om. E. τε om. 
ΝΕ; 13 τὸν vao ἀραβίασ ἐπίτροπον post “ογγῖνον add. E * evcoc] 

| otroc MW 14 τὰ] διὰ τὰ E 15 ἀναγχάση i. ras. W ἀναγκασϑείη E 
16 * Καίσαρα] claudium Lat 11 *evvov ex corr. ἃ 18 μέχρις] ἕωσ MWE 

 ἀποχρίνεται ΜΕ ἀποχρινεῖται coni —— 19 *eiroto Μ *ezi] yo εἰ λάβοιεν 
3 αὐτῶν τοὺσ παιδασ ὁμηρεύσοντασ i. marg. A 20 Ἑδμήρουσ ὄντασ Α 

X τ 
p E MWE 22 ἘΠ c dduno M 23 περὲ E 
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δίῳ Καίσαρι, καϑὼς χαὶ πρότερον εἴπομεν, παραχαλεῖ τὸν Καί- 
“- - 3 , c 2 , M σι m ^w! σαρα συγχωρῆσαι τοῖς Ιουδαίοις ἀπτερ ἠξίουν περὶ τῆς ἱερᾶς στολῆς 

xai Φάδῳ περὶ τούτων ἐπιστεῖλαι. 
2. Καλέσας δὲ Κλαύδιος τοὺς πρέσβεις ἔφη ταῦτα συγχωρεῖν — 

, 3 ^ 2 , , , - ^ 1 

zal ἐχέλευεν αὐτοὺς Ἵγρίπτιᾳ χάριν εἰδέναι, ταῦτα γὰρ éxeívov 8 
iA 3 , , Ἂς 3 , 

zt0Le(y. ἀξιώσαντος. éxí ve ταῖς ἀπτοχρίσεσιν τοιαύτην ἐπιστολὴν 
ἔδωχεν" Κλαύδιος Καῖσαρ Γερμανιχὸς δημαρχιχῆς ἐξουσίας τὸ 

΄ 2 , ' , , 

ztéuzttOY VztovOG ἀποδεδειγμένος τὸ τέταρτον αὐτοχράτωρ τὸ δέχα- 
4 D - , t - , 2 , 

vov πατὴρ πατρίδος Ἱεροσολυμιτῶν ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ ᾿Ιουδαίων 
v 5t " 3 , e 36 NIE Y» 

ztayvi ἔϑνει χαίρειν. “Τγρίπττα vov &uov, ὃν ἔγω &99eVa xol ἔχω 
M] -" 3 , , 

σὺν ἐμαυτῷ εὐσεβέστατον ὄντα, προσαγαγόντος μοι τοὺς ὑμετέρους 
, 2 - 2 rd , - “- 

πρέσβεις εὐχαριστοῦντας ἐφ᾽ ἡ πεποίημαι τοῦ ἔϑνους ὑμῶν χηδεμο- 
γίᾳ, «al αἰτησαμένων σπουδαίως xci φιλοτίμως τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα 

* ^ , c * * B , c -" ἐν - ' 

xci τὸν στέφανον ὑττὸ τὴν ἐξουσίαν ὑμῶν εἶναι, συγχωρῶ χαϑὼς 
ó χράτιστος καί μοι τιμιώτατος Οὐιτέλλιος ἐποίησεν. συγχατεϑέ- 

- , - - 2 ^ , 

μην δὲ τῇ γνώμῃ ταύτῃ πρῶτον διὰ τὸ ἐμαυτοῦ εὐσεβὲς xai τὸ βού- 
^ , ^ , , , , 

λεσϑαι ἕχαστους xav& và πάτρια ϑρησχεύειν, ἔπειτα δὲ εἰδώς, ὅτι 
3 2 - nC , ἥν 59 , - , 2 * 

χαὶ αὑτῷ βασιλεῖ Ἡρώδῃ xai “ριστοβούλῳ TQ νεωτέρῳ, ὧν τὴν 
' ' 2 , ^ c - , 

πρὸς ἐμαυτὸν εὐσέβειαν xai τὴν πτερὶ ὑμᾶς γινώσχω σπουδήν * 

ταῦτα ποιήσας, τιρὸς οὺς ἔστι μοι πλεῖστα δίκαια φιλίας χρατί- 
Ὑ 2 ^ , ' , i 

στους ὄντας χαμοὶ τιμίους. ἔγραψα δὲ περὶ τούτων xal Kovoscíq 
΄ -2 - , * , ptt 

Φάδῳ τῷ μῷ ἐπιτρόττῳ. οἱ τὰ γράμματα χομίζοντες Κορνήλιος 
΄ ΄ , , , . 2 

Κέρωνος Τρύφων Θευδίωνος 4ωρόϑεος Ναϑαναήλου Ἰωάννης 
2 , , ' , - * , , 

Ἰωάννου. ἐγράφη πρὸ τεσσάρων χαλανδῶν * ἐπὶ ὑπάτων Ῥού- 
qov xai Πομπηίου Xiuovavov.* 

AMWE LatZonaras I p. 505. 

1 παρακαλεῖ — 9 ἐπιστεῖλαι caesari supplicabat ut iudeis concederet mit- 

tens ad fadum sua scripta quae de sacerdotali ueste poscebant Lat 3 ἀπο- 
στεῖλαι MW 5 xal ἐχέλευεν — 21 τιμίους] & ἀγρίππαν E — 6 ἀξιώσαντος] 
ἀξιώσαντοσ παρεσχόμην αὶ litt. roc — ταῖσ ἀπὸ 1. ras. circiter 17 litt. m. 2. 
A ἐπὶ --- ' ἔδωκεν) quam ob rem huius modi ad fadum misit epistolam Lat 

τε 8. τι. 1 M 11 προσαγαγόντασ MW 15 χαί uoi καὶ ἐμοὶ M μοι 
χαὶ ἃ 16 χαὲ τὸ βούλεσθαι — 21 τιμίους] uolens unumquemque ezhibere 
suam in palerna traditione culturam, deinde sciens quia dum haec fecero et 
ipsius regis herodis et aristoboli iuuenis potentium personarum, quorum circa 

me pietatem et. circa uos studium esse cognosco, amplissimas amicitias collocabo 
Lat 11 ἔπειτα) £95 ἔπειτα d. ras. circiter S litt. pressius scriptum m. 2 A 
δὲ om. MW 19 ἡμᾶσ MW γινώσχων MW 30 ταῦτα] πάνυ χαριοῦμαι 
ταῦτα ed. pr. 21 χοσπίῳ E 22 τῶ duo AE οἷ] 0t. MW οἱ — xoyl- 
Covr£c] nomina uero litteras deferentium haec sunt Lat — 23. Képovoc] x«l λέων 

A /eo Lat 324 χαλάνδων A! χαλανδῶν Ἰουλίου Hudson ex Kal. Julii codicum 
Latinorum deteriorum, sed a melioribus ut a Graecis abest /u/ij ἐπὶ ὑπάτου MW. 
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3. Ἠιτήσατο δὲ xai Ἡρώδης, ὁ ἀδελφὸς uiv ᾿Ἱγρίπτετα τοῦ 
τετελευτηχότος, Χαλχίδος δὲ τὴν ἀρχὴν χατὰ τὸν χρόνον ἐχεῖνον 
σεεχειστευμένος, Κλαύδιον Καίσαρα τὴν ἐξουσίαν τοῦ νεὼ xci τῶν 

ἱερῶν χρημάτων χαὶ τὴν τῶν ἀρχιερέων χειροτονίαν, “τἄντων τὲ 
ἐπέτυχεν. ἐξ ἐχείνου τε ττᾶσι τοῖς ἀττογόνοις αὐτοῦ παρέμεινεν ἡ 
ἐξουσία μέχρι τῆς τοῦ πολέμου τελευτῆς. xai δὴ ó Ἡρώδης μεϑέ- 
στησιν τῆς ἀρχιερωσύνης τὸν ἐπιχαλούμενον Κανϑήραν ᾿Ιωσήτεῳ 
τῷ Καμεὶ ἀντ᾽ ἐχείνου τὴν διαδοχὴν τῆς τιμῆς “ταρασχόμενος. 

IL 1. Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν χαιρὸν τῶν ᾿Αδιαβηνῶν βασιλὶς 
Ἑλένη καὶ ὃ παῖς αὐτῆς Ἰζάτης εἰς τὰ Ἰουδαίων ἔϑη τὸν βίον 

μετέβαλον διὰ τοιαύτην αἰτίαν" -“Μονόβαζος ὁ τῶν “1διαβηνῶν βασι- 
λεύς, ᾧ xal Βαζαῖος ἐπείκλησις ἣν, τῆς ἀδελφῆς Ἑλένης ἁλοὺς ἔρωτι 

τῇ τιρὺὸς γάμου χοινωνίᾳ ἄγεται χαὶ χατέστησεν ἐγχύμονα. gvyzad- 
εὐδων δέ ποτὲ τῇ γαστρὶ τῆς γυναικὸς τὴν χεῖρα προσανατεαύσας 
ἡνίκα χαϑύπνωσεν, φωνῆς τινος ἔδοξεν ὑπταχούειν κελευούσης αἴρειν 

ἀπὸ τῆς γηδύος τὴν χεῖρα χαὶ μὴ θλίβειν τὸ ἐν αὐτῇ βρέφος ϑεοῖῦ 
προνοίᾳ χαὶ ἀρχῆς τυχὸν καὶ τέλους εὐτυχοῦς τευξόμενον. ταραχ- 
ϑεὶς οὖν ὑπὸ τῆς φωνῆς εὐθὺς διεγερϑεὶς ἔφραζε. τῇ γυναιχὶ ταῦτα, 

χαί γε τὸν υἱὸν Ἰξάτην ἐπεχάλεσεν. ἣν δὲ αὐτῷ Ἡονόβαζος τού- 

του πρεσβύτερος ix τῆς Ἑλένης Wo ἄλλοι τε παῖδες ἐξ ἕτέ- 

ρων γυναιχῶν. τὴν μέντοι πᾶσαν εὔνοιαν ὡς εἰς μονογενῆ τὸν 
ἸΙζάτην ἔχων φανερὸς ἦν. φϑόνος δὲ τοὐντεῦϑεν τῷ παιδὶ παρὰ 
τῶν ὁμο:τατρίων ἀδελφῶν ἐφύετο xüx τούτου μῖσος ηὔξετο λυπου- 

μένων ἁπάντων, ὅτι τὸν Ἰζάτην αὐτῶν ὃ πατὴρ τιροτιμῴη. ταῦτα 
δὲ χαίπτερ σαφῶς αἰσϑανόμενος ὃ πατὴρ ἐχείνοις μὲν συνεγίνωσκχεν 

AMWE αἱ Zonaras I p. 506. ià 
1 Ἑηρώιδησ A ut adsolet ἀγρίππου WE 2 Ἐτελευτηχότοσ M 

4 πάντων t£] καὶ πάντων E πάντων τε ἐπέτυχεν] et omnia pariter impe- 
trauit Lat 6 Ἐμεϑίστησι-, « (ante σὴ i. ras. A 7 κανϑηρᾶν E et ex corr. 

A, cf. XIX 297, 313 8 Haus) καμνὶ, i. marg. yo χαμεῖ ἃ vov χανεὶ MW 
τοῦ χαμεὶ E cami Lat; cf. infra 5, 2, ubi Καμοιδὲ uel simile extat; fort. idem 
nomen est quod supra habuimus XVIII 34 Καμίϑου Ἐπαρεχόμενοσ M 
9 i. marg. / Lat  *|ówfgavoóv A 10 Ἐἐλένη hic et infra M et plerumque 
W *iazates hic et infra Lat 11 Ἐμετέβαλλον ed. pr. μηνόβαξοσ E 
12 Ἐβαζέωσ MW bazeus Lat 18 τῇ πρὸς γάμου κοινωνίᾳ] πρὸσ γάμων χοι- 
νωνίαν E γάμον Μ χαϑέστησεν E 15 ὑπακούειν] ἀχούειν MWE 

ut — subito — audiret Lat 18 εὐϑὺς] xoi E repente Lat 19 καί γε] yo 
xal γεννώμενον τὸν υἱὸν i. marg. A zai E καὶ γενόμενον ed. pr. et natum Lat 

μονάζοσ E 20 *ysvvousvoc MW etexcorA 21 τὸν om. MWE 
22 Ἐφανερῶσ A!'W δὲ] δὴ MWE τῶ παιδὲ om. E 23 zaz] καὶ E 
yo ηὔξητο i. marg. ἃ ηὔξαιτο E 25 *ó om. W 

16 

18 
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ὡς μὴ διὰ χαχίαν αὐτὸ “τάσχουσιν ἀλλ᾽ ἤτοι παρὰ τοῦ πατρὸς αὖ- 
τῶν ἕχαστον ἀξιῶν εὐνοίας τυγχάνειν, τὸν δὲ νεανίαν, σφόδρα γὰρ 

ἐδεδοίχει περὶ αὐτοῦ, μὴ μισούμενος ὑττὸ τῶν ἀδελφῶν τεάϑοι τι, 
πολλὰ δωρησάμενος πρὸς “4Ἵβεννήριγον ἐχττέμτεει τὸν Σπασίνου 
χάραχος βασιλέα. πταραχατατιϑέμεγος ἐχείνῳ τὴν τοῦ παιδὸς σωτη- 
ρίαν. ὃ δὲ Πβεννήριγος ἄσμενός τὲ δέχεται τὸν νεανίαν χαὶ δεὰ 
πολλῆς εὐνοίας ἄγων γυναῖχα μὲν αὐτῷ τὴν «ϑυγατέρα, Σαμαχὼς 
δ᾽ ἦν ὄνομα ταύτῃ, δίδωσι" δωρεῖται δὲ χώραν, ἐξ ἧς μεγάλας 
λήψοιτο προσόδους. 

; 2. MovóBatoc δὲ ἤδη γηραιὸς ὧν χαὶ τοῦ ζῆν ὀλίγον αὐτῷ 
τὸν λοιττὸν ὁρῶν χρόνον ἠϑέλησεν εἰς ὄψιν ἀφιχέσϑαι τῷ τεαιδὶ 
πρὸ τοῦ τελευτῆσαι. μεταττεμιψάμενος ovv αὑτὸν ἀσττάζεται φιλο- 
φρονέστατα, χαὶ χώραν δίδωσιν ΚΚαρρῶν λεγομένην. φέρειν δ᾽ ἡ 
γῆ πλεῖστον τὸ ἄμωμον ἀγαϑή" ἔστι δ᾽ ἐν αὐτῇ καὶ τὰ λείψανα 
τῆς λάρναχος, ἡ Νῶχον ix τῆς ἐπομβρίας διασεσῶσϑαι λόγος ἔχει, 

xoi μέχρι νῦν ταῦτα τοῖς ἰδεῖν βουλομένοις ἐτειδείχνυται. διέτριβεν 
οὖν ὃ Ἰζάτης ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ μέχρι τῆς τελευτῆς τοῦ πατρός. 
ἡ δ᾽ uev ἡμέρᾳ τὸν βίον ὃ MovófaCoc ἡ βασιλὶς Ἑλένη μετα- 
ztéuztevaL πάντας τοὺς μεγιστᾶνας zai τῆς βασιλείας σατράττας καὶ 

τοὺς τὰς δυνάμεις πετιστευμένους. οἷς ἀφιχομένοις, ὕτε μὲν ὃ 

ἐμὸς ἀνήρ, εἶτιε, τῆς βασιλείας αὐτῷ διάδοχον Ἰζάτην ηὔξατο γενέ- 

AMWIELat Zonaras I p. 507. 
1 ἀλλ᾽ -- 2 τυγχάνειν] sed quoniam singuli fauorem patris habere desi- 

derabant Lat ἀλλ᾽ ἢ τῷ παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτὸν ἕχαστον ἀξιοῦν εὐνοίας tvy- 
χάνειν Bekker ἀλλ᾽ ὅτι τῆς παρὰ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ ἕκαστος ἀξιοίη εὐνοίας 
τυγχάνειν coni. ἤτοι ἴσης Ernesti αὐτῶν ex αὑτὸν corr. A αὐτὸν MW 
2 £x W ἐξιὼν, ὦ ex ὁ corr. A ἀξιοῦν Cocceji ἀξιοῦσιν Ernesti ἕχαστοσ ἀξιῶν, 0 a 

νεανίαν] ἰζάτην MWELat — 3 zegl αὐτῶ E — 4 *zxo2A&] yo πολλοῖσ i. marg. 
A  *gafuvioiyor A. — 5 χατατιϑέμενοσ MW χαταϑέμενοσ ΕΞ 6 Ἡβεννή- 
ριγος om. E ἀσμένωσ A MWE /ibenter Lat τε om. MWE τ ἄγων. 
εὐνοίασ tr. MWE fort. recte σαμαχὼ- A σάμαχοσ MW συμμαχὼ E amachos 
Lat Συμαχὼ Dindorf 8 δὲ MWE Ἐδωρεῖται δὲ χώραν] δωρεῖται δὲ χώραν 
αὐτῶ i.ras. 15 litt. m. 2 A 10 *uovogaZos δὲ, oc δὲ i. ras. m. 2 A 
αὑτῶ ex corr. À 12 Ἑαὐτὸν om. M 13. Καρρῶν) καιρῶν MW χαρεῶν 

(κ ex v corr. Εἰ carrorum Lat δὲ MWE 14 Ἐδ᾽ ἐν) δὲ MW τὰ λείψανα 
τῆσ λάρνακος, ἡ Νῶχον — 15 λόγον ἔχει! reliquiae — arcae noae quae — 
fertur Lat 15 ἡ] E ἣν codd. Noyov] v9zos E Nosov Dindorf δια- 
σεσῶσϑαι λόγος ἔχει] διασέσωστο E 10 νῦν] δὴ E 18 *ó MW 19 zal] 
καὶ rovc À ἘΠῚ, x«i rovc tgo — 281, 6 βασιλέως y i ras. 7 uersuum 
(quadragenorum binorum circiter litt.) et 24 litt. m. 2 A τῆς βασιλείας — 

21 εἶπε om. MWLat τῆς βασιλείας] τοὺσ E 21 “τῆς! τὸν to MW 
ηὔξατο ἰζάτην tr. E 
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σϑαι καὶ τοῦτον ἄξιον ἔχρινεν, οὐδ᾽ ὑμᾶς λεληϑέναι δοχῶ, περι- 

μένω δὲ ὅμως καὶ τὴν ὑμετέραν χρίσιν" μαχάριος γὰρ οὐχ ὁ rta 
ἑνός, ἀλλὰ πλειόνων xal ϑελόντων τὴν ἀρχὴν λαμβάνων.“ ἡ μὲν 
ταῦτ᾽ εἶχιεν Uu τιείρᾳ τοῦ τί φρονοῖεν οἱ συγχληϑέντες" οἱ δὲ 
᾿ἀχούσαντες τιρῶτον μὲν τιροσεχύνησαν τὴν βασιλίδα, χκαϑὼς ἔϑος 
ἐστὶν αὐτοῖς, εἶτ᾽ ἔφασαν τὴν τοῦ βασιλέως γνώμην βεβαιοῦν xai 
ὑπαχούσεσϑαι χαίροντες ᾿Ιζάτῃ διχαίως ὑτιὸ τοῦ πατρὸς τεροχρι- 
ϑέντι τῶν ἀδελφῶν χατὰ τὰς εὐχὰς τὰς ἁτιάντων. βούλεσϑαί τ᾽ 
ἔφασαν τιροατιοχτεῖναι τιρῶτον αὐτοῦ τοὺς ἀδελφοὺς χαὶ συγγενεῖς 
dig τοῦ τὴν ἀρχὴν ΙΞάτην μετ᾿ ἀσφαλείας κατασχεῖν" φϑαρέντων 
γὰρ ἐκείνων χαϑαιρεϑήσεσϑαι τιάντα τὸν φόβον τὸν oz μίσους τοῦ 
σιαρ᾽ αὐτῶν xal φϑόνου γινόμενον. :τρὸς ταῦτα ἡ Ἑλένη χάριν μὲν av- 
τοῖς ὡμολόγει τῆς πιρὸς αὐτὴν καὶ τὸν ᾿Ιζάτην εὐνοίας ἔχειν, τεαρεχά- 
λει δ᾽ ὅμως ἐπισχεῖν τὴν πιερὶ τῆς ἀναιρέσεως τῶν ἀδελφῶν γνώμην 
μέχρι ἂν Ἰζάτης τιαραγενόμενος συνδοχιμάσῃ. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἀνελεῖν συμ- 
βουλεύσαντες οὐχ ἔπεισαν, ἀλλὰ φυλάσσειν αὐτοὺς δεσμίους τιαρήνουν 
μέχρι τῆς ἐχείνου τεαρουσίας ὑπτὲρ ἀσφαλείας τῆς ἑαυτῶν. συνεβού- 
λευον δ᾽ αὐτῇ μεταξὺ τεροστήσασϑαί τινα τῆς ἀρχῆς ἐτείτροτεον, ᾧ μά- 
λιστα στιιστεύει. τιείϑεται τούτοις ἡ Ἑλένη, καὶ καϑίστησι τὸν σιρεσ- 
βύτατον τταῖδα Π]ονόβαϊζον βασιλέα ττεριϑεῖσα τὸ διάδημα xol δοῦσα 
τὸν σημαντῆρα τοῦ πατρὸς δαχτύλιον τήν τε σαμψηρὰν ὀνομαζομένην 
σίαρ᾽ αὑτοῖς, διοιχεῖν ve τὴν βασιλείαν τεαρήνεσεν μέχρι τῆς τοῦ ἀδελ- 
qo παρουσίας. ἧχε δ᾽ οὗτος ταχέως ἀχούσας τὴν τοῦ ztatQOG τελευτὴν 

xai διαδέχεται τὸν ἀδελφὸν Π]ονόβαζον ὑπιεχστάντος τῆς ἀρχῆς αὐτῷ. 
᾿ 

AMWELatZonaras I p. 507. 

1 οὐδ᾽ ὑμᾶς] οὗσ δὲ ὑμᾶσ MW οὐδαμῶσ E ἕπερι-- μένω (eras. oi) A 
2 ἡμετέραν E 3 ἀλλὰ] ἀλλὰ παρὰ AE ϑελόντων)] ἑκουσίωσ βου- 

λομένων E 4 ταῦτα MWE ἐπὶ — συγκληϑέντες om. Εἰ συγχληϑέντες] 
συγκληϑέντεσ μαϑησομένη A δΕ 6 αὐτοῖσ ἐστιν tr. ἃ *sicc MW 
Ἐγώμην A; uide ad 280,19 8 *zec& — 9 προαποχτεῖναι(] et omnium pariter 
esse uotum ut — occiderent Lat εὐχὰς τὰς] εὐχὰσ τῶν MWE ἔτε φασὶ MW 
10 Ἐἰζάτη MW — 12*uivom.M  13*cjc] τὴν MW ἔχειν om. E. παρεκάλει 
— 16 παρήνου»] rogauit autem ut a nece fratrum eius donec ueniret et iazatis in- 
terim abstinerent. tunc illi, dum non impetrassent ut eos occiderent, uinctos cen- 

suerunt — seruandos Lat Ἐπαραχαλε MW. 14 *ó MW γνώμη E 
15 μέχρις ME Ἐσυνδοχιμάσει MW  *ó MW ἐπεὶ — 16 ἔπεισαν om. 
E συμβουλεύσαντες] ἢ ἐβουλεύσαντο (j 8. m. 1) A 16 ἀλλὰ] ras. 2—3 litt. 
A 18 δὲ MW προστήσασϑαί τινα] τινὰ προστήσεσϑαι E ἕπιστεύοι M 
19 ἡ om. E 20 Πονόβαζον om. 21 συμψειρὰν, εἰ d. ras. A sampseram 
Lat 22 ἔτε] τε τούτοισ MW. 23 δὲ MWE 284 zal διαδέχεται — αὐτῷ] 

οἱ fratri denuo successit in regno, quod ille absenti perceperat conseruandum 
Lat ὕὑπεχστάντος] ὑπερεχστάντοσ codd. ὑπεχστάντα E 
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Cary xaxsivov δμοίως συνανέπεισεν μεταχληϑέντι ve ὑπὸ τοῦ 
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3. Ka9' ὃν δὲ χρόνον ὃ ᾿Ιζάτης ἐν τῷ Σπασίνου χάραχι διέ- 
τριβεν ἸΙουδαῖός τις ἔμπτορος Ανανίας ὄνομα πρὸς τὰς yvvaixag 

εἰσιὼν τοῦ βασιλέως ἐδίδασχεν αὐτὰς τὸν ϑεὸν σέβειν, ὡς Ἰου- 
δαίοις πάτριον ἦν. xal δὴ δι᾿ αὐτῶν εἰς γνῶσιν ἀφιχόμένος τῷ 

πατρὸς εἰς τὴν ᾿1διαβηνὴν συνεξῆλϑεν χατὰ πολλὴν ὑπαχούσας 

δέησιν" συνεβεβήχει δὲ xal τὴν Ἑλένην ὁμοίως ὑφ᾽ ἑτέρου τινὸς . 
Ἰουδαίου διδαχϑεῖσαν εἰς τοὺς ἐχείνων μεταχεχομίσϑαι νόμους. ὃ 
δ᾽ Ἰζάτης ὡς παρέλαβεν τὴν βασιλείαν, ἀφιχόμενος εἰς τὴν “4δια- | 
βηνὴν καὶ ϑεασάμενος τούς τε ἀδελφοὺς χαὶ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς 
δεδεμένους ἐδυσχέρανεν τῷ γεγονότι. χαὶ τὸ μὲν ἀνελεῖν ἢ φυλάτ- 
τειν δεδεμένους ἀσεβὲς ἡγούμενος, τὸ δὲ μνησικαχοῦντας ἔχειν σὺν 
αὐτῷ μὴ δεδεμένους σφαλερὸν εἶναι νομίζων, τοὺς μὲν δμηρεύσον- 

τας μετὰ τέχνων εἰς τὴν Ῥώμην ἐξέπεμψε Κλαυδίῳ Καίσαρι, τοὺς δὲ ὦ 

«góc -Τρταβάνην τὸν Πάρϑον ἐφ᾽ ὁμοίαις ττροφάσεσιν ἀπέστειλεν. 
4. Πυϑόμενος δὲ z&vv τοῖς Ἰουδαίων ἔϑεσιν χαίρειν τὴν 

μητέρα τὴν ἑαυτοῦ ἔσπευσε xal αὐτὸς εἰς ἐχεῖνα μεταϑέσϑαι, νομίέ- 
ζων ve μὴ ἂν εἶναι βεβαίως Ἰουδαῖος, εἰ μὴ περιτέμνοιτο, τεράτ- 
τειν ἣν ἕτοιμος. μαϑοῦσα δ᾽ ἡ μήτηρ κωλύειν ἐπειρᾶτο ἐτειφέρειν 
αὐτῷ κίνδυνον λέγουσα" βασιλέα γὰρ εἶναι, xal καταστήσειν εἰς 
πολλὴν δυσμένειαν τοὺς ὑπηχόους μαϑόντας, ὅτι ξένων ἐτειϑυμήτ- - 
σειεν xci ἀλλοτρίων αὐτοῖς ἐθῶν, οὐχ ἀνέξεσϑαί ve βασιλεύοντος 
αὐτῶν Ἰουδαίου. χαὶ ἡ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεγεν xci σταντοίως ἐχώλυεν. 

ὃ δ᾽ εἰς τὸν 2dvavíav τοὺς λόγους ἀνέφερεν. τοῦ δὲ τῇ μητρὶ 
συμφάσχοντος xal συναπειλήσαντος ὡς εἰ μὴ πείϑοι χαταλιτετὼν 

AMWELatZonaras I p. 508. 

1 χρόνον] καιρὸν MWE ὃ Ἰζάτης — y«oez gaius in uallo spasini 
Lat Ἐσπασιννουχάρακι ἃ Ἐχάριχι W 3 σέβειν) εὐσεβεῖν MWE 
7 συμβεβήκει MWE ὁμοίως om. E 8 Ἐδιδαχϑεῖσαν) διαλεχϑεῖσαν MW 
eruditam Lat — *usvexouioccóc. MW 9 δὲ MWE 10 re om. MWE . | 
11 ἐδυσχέρανεν — 13 μὴ δεδεμένους om. MW ἐδυσχέρανεν — 12 δεδεμένουσ J 
om. E ἐδυσχαίρενεν ed. pr. [12 *ovv αὐτῶ μὴ i. ras. S litt. m. 2 A 
13 Ἐμὴ om. Lat — 15 ᾿ἀρταβάνην] codd. Lat E "Agzcgevov Hudson — 16 zv- 
ϑόμενος! E πειϑόμενοσ codd. Lat χαίρειν τὴν μητέρα τὴν ξαυτοῦ] E, om. ; 
codd. Lat 11 μετατίϑεσϑαι MWE 18 ἐουδαῖϊοσ εἰ μὴ περιτέμοιτο τὴν σάρχα 
πράττειν, litt. oo — σάρκα i. ras. 24 litt., ἐουδαῖ suppl. m. 2 A περιτέμνοιτοϊ 

Hudson περιτέμοιτο codd. E. [19 δὲ MWE 20 Ἐχαταστήσειν, « ex & COIT, - 
ἡ i.ras. ἃ 21 εὑπηχόους] ἰουδαίουσ M 22 Ἑάλλοτρίοισ αὐτῶν MW 

23 *5 om. W ταῦτα MWE παντοίως] τέωσ MWE omnino Lat 24 δὲ 

MWE 25 συμφάσκοντος) E συμπάσχοντοσ ἃ συγχατασχόντοσ M. συνχατα- 
σχόντοσ W dixit Τὰς cc] E, om. codd. quia Lat πείϑοιτο E et ex corr. 
A —*zatuAmor) χαταλιπεῖν αὐτὸν ed. pr. , 

j 
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,«ἄπεισιν" δεδοιχέναι γὰρ ἔλεγεν, μὴ τοῦ τιράγματος ἐχδήλου “τᾶσιν 
γενομένου κινδυνεύσειε τιμωρίαν ὑτιοσχεῖν ὡς αὐτὸς αἴτιος τούτων 
xai διδάσχαλος τῷ βασιλεῖ ἀτιρεττῶν ἔργων γενόμενος, δυνάμενον 
δ᾽ αὐτὸν ἔφη xai χωρὶς τῆς περιτομῆς τὸ ϑεῖον σέβειν, εἴγε τεάν- 
τως χέχριχε ζηλοῦν τὰ πάτρια τῶν Ιουδαίων" τοῦτ᾽ εἶναι χυριώ- 
τερον τοῦ περιτέμνεσθαι" συγγνώμην δ᾽ ἕξειν αὐτῷ καὶ τὸν ϑεὸν 
φήσαντος μὴ σπιράξαντι τὸ ἔργον δι᾿ ἀνάγχην xal τὸν ἐκ τῶν ὑπη- 
χόων φόβον, ἐπείσϑη μὲν τότε τοῖς λόγοις ὃ βασιλεύς. μετὰ ταῦτα 
δέ, τὴν γὰρ ἐπιϑυμίαν οὐχ ἐξεβεβλήχει “ταντάπασιν, ᾿Ιουδαῖός τις 
ἕτερος ix τῆς Γαλιλαίας ἀφιχόμενος Ἐλεάζαρος ὄνομα τιάνυ πιερὶ 
τὰ πάτρια δοχῶν ἀχριβὴς εἶναι πιροετρέψατο τιρᾶξαι τοὔργον. ἐπτεὶ 
γὰρ εἰσῆλθεν ἀσττασόμενος αὐτὸν xci χατέλαβε τὸν ]ωυσέος vó- 
μον ἀναγινώσχοντα, ,.λανϑάνεις, εἴτιεν, ὦ βασιλεῦ, τὰ μέγιστα τοὺς 
νόμους xci δι᾿ αὐτῶν τὸν ϑεὸν ἀδιχῶν" οὐ γὰρ ἀναγινώσκειν σε 
dei μόνον αὐτούς, ἀλλὰ xci πρότερον τὰ τιροστασσόμενα 7COLELY 
óz^ αὐτῶν. μέχρι τίνος ἀπερίτμητος μενεῖς; ἀλλ᾽ εἰ puma τὸν 
χερὶ τούτου νόμον ἀνέγνως, ἵν εἰδῇς τίς ἐστιν ἡ ἀσέβεια, νῦν 
ἀνάγνωθι. ταῦτα ἀχούσας ὃ βασιλεὺς ovy ὑτιερεβάλετο τὴν σιρᾶ- 
ξεν, μεταστὰς δ᾽ εἰς ἕτερον οἴχημα xci τὸν ἰατρὸν εἰσχαλεσάμενος 

Ü τὸ προσταχϑὲν ἐτέλει wol μεταπεμψάμενος τήν ve μητέρα xol τὸν 
διδάσκαλον ᾿Τνανίαν ἐσήμαινεν αὐτὸν στεπτραχέναι τοὐργον. τοὺς 
δ᾽ ἔχχεληξις εὐϑὺς ἔλαβεν καὶ φόβος οὔτι μέτριος, μὴ τῆς πράξεως 

εἰς ἔλεγχον ἐλϑούσης κινδυνεύσειεν μὲν ὃ βασιλεὺς τὴν ἀρχὴν ἀπο- 

AMWELat Zonaras I p. 505. 
1 Ἐάπεισιν] repente decederet Lat, om. Bekker Ἐξλεγεν] cui mater ait 

Lat Ἐἐχδήλου, » suppl. A 48 xci διδάσχαλος — ἔργων om. αὶ δύνασϑαι 
Bekker 4 δὲ MW ἔφη] tunc ille audiens haec respondit Lat 5 τοῦτο 
MW 6 δὲ MW 8 τότε] τούτου τότε MW τότε τούτου E Ἐδὲ ταῦτα 

"t Μ 10 πάνυ om. E. 11 "ἀχριβὴς] εὐσεβὴσ M. eruditum Lat — vogyov] 
X circumcisionis opus Lat ἐπεὶ — 12 χατέλαβε] καταλαβὼν γὰρ αὐτὸν E 

12 εἰσῆλθεν — αὐτὸν] intrasset ad eum Lat κατελάβετο ἃ uovoéoc 
AW μωσέωσ E moyseos Lat 13 *vr& μέγιστα τοὺς νόμους] moyseos iura 
Lat 14 Ἑάναγινώσχει»] yaeozsuw W 15 μόνον αὐτοὺς) λόγουσ μόνον 
-E πρότερον om. E. προσταττόμενα MW [10 Ἐμέχρι -- 18 ἀνάγνωθῆ 
quamdiu sine circumcisione permanes legibus nequaquam mnosceris oboedire. 

sed si nondum ex hoc legisti legem, ut scias quapropter haec geratur impietas, 
uel nunc lege Lat μενεῖς]! Dindorf μένεισ codd. E μήπω] μὴ MWE 
11 ὅτι M εὐσέβεια E 18 Ἐὐπερεβάλλετο M [19 δὲ MWE — 20 *éme- 
τέλει M. impleuit Lat 21 ἐσήμαινεν] coni. ἐσήμανεν codd. E ἐσήμηνεν Dindorf 

αὐτὸν] αὗτον ex corr. A αὐτοῖσ E αὐτὸς Bekker 22 *óà MW — εὐϑὺς 
om. E οὔτι μέτριος om. E 
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ee oix ἀνασχομένων τῶν ὑπηχόων ἄρχειν αὐτῶν ἄνδρα τῶν. 
zap' ἑτέροις ζηλωτὴν ἐθῶν, κενδυνεύσειαν δὲ χαὶ αὐτοὶ τῆς αἰτίας 
&v αὐτοῖς ἐνεχϑείσης. ϑεὸς δ᾽ ἣν ὃ χωλύσων ἄρα τοὺς ἐχείνων 

φόβους ἐλϑεῖν ἐπὶ τέλος" ττολλοῖφ γὰρ αὐτόν τε τὸν Ἰζάτην περε- 
πεσόντα χινδύνοις xal παῖδας τοὺς ἐχείνου διέσωσεν ἐξ ἀμηχάνων i 
σπόρον εἷς σωτηρίαν πταρασχών, ἐπιδειχνὺς ὅτι τοῖς εἰς αὐτὸν ἀπο- 
βλέπουσιν xal μόνῳ πεπιστευχόσιν ὃ καρπὸς οὐχ ἀπόλλυται ὃ τῆς 
εὐσεβείας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον ἀτταγγελοῦμεν. 

ὅ. Ἑλένη δὲ ἡ τοῦ βασιλέως μήτηρ ὁρῶσα τὰ μὲν χατὰ τὴν 
βασιλείαν εἰρηνευόμενα, τὸν δὲ υἱὸν αὐτῆς μαχάριον xoi παρὰ πᾶσι 
ζηλωτὸν xci τοῖς ἀλλοεϑνέσι διὰ τὴν ix τοῦ ϑεοῦ πρόνοιαν, ἐπι- 
ϑυμίαν ἔσχεν εἰς τὴν ᾿Ἱεροσολυμιτῶν πόλιν ἀφιχομένη τὸ τεᾶσιν 
ἀνθρώσιοις περιβόητον ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ προσχυνῆσαι xal χαριστη- 
oíovc ϑυσίας τιροσενεγχεῖν, ἐδεῖτό τε τοῦ παιδὸς ἐπιτρέψαι. τοῦ 
δὲ πάνυ πττροϑύμως τῇ μητρὶ παραχαλούσῃ χατανεύσαντος xal ποολ- 
λὴν παρασχευὴν τῶν εἰς τὴν ἀποστολὴν ἑτοιμασαμένου καὶ χρή- 
ματα πλεῖστα δόντος, χαταβαίνει εἰς τὴν Ἱεροσολυμιτῶν πόλιν 
πιροττέμποντος imi ττολὺ τοῦ παιδός. γένεται δὲ αὐτῆς ἡ ἄφιξις 
πάνυ συμφέρουσα τοῖς Ἱεροσολυμίταις" λιμοῦ γὰρ αὐτῶν τὴν πόλιν 
χατὰ τὸν χαιρὸν ἐχεῖνον τιιεζοῦντος xol ττολλῶν vm. ἐνδείας ἀναλω- 

μάτων φϑειρομένων 7, βασιλὶς Ἑλένη στέμτεει τινὰς τῶν ἑαυτῆς, 
τοὺς μὲν εἰς τὴν “1λεξάνδρειαν πολλῶν σῖτον ὠνησομένους χρημά- 
των, τοὺς δ᾽ εἰς Κύτιρον ἰσχάδων φόρτον οἴσοντας. ὡς δ᾽ ἔπαν- 

AMWELatZonaras I p. 509. 

1 ἀνασχημένων E ἝΦ "τῶν — 2 ἐϑῶν) extranei dei cultorem Lat τῶν] 

τὸν E 2 litt. co αἰτίασ — 3 ἐνεχϑεί i. ras. 25 litt. m. 2 A 3 αὐτοῖς] 

αὐτοῖσ τοῦ mgug9£vtog A δὲ MWE ἀἄρα ὃ κωλύσων ἐς. Ὲ — 3 gni τέλοσ 
ἐλϑεῖν tr. E *réAoc] τὸ τέλοσ MW 5 ἐχείνου] ELat et i. marg. A 

ἐχείνων ἃ ἐχείνων δι᾿ ἐχείνων MW 6 ἐπιδεικνεὶσ W 8 ἀπαγγελοῦμεν 
om. E 10 zal παρὰ — 11 πρόνοιαν] et ultra cunctas gentes prouidentia 
diuina religiosum Lat 11 a2Aos9véci] ἄλλοϑεν MW τοῦ om. MWE 
12 Ἐἔσχεν om. M * dquxou£évg] conspicere Lat πᾶσιν ἀνθρώποις! πᾶσι 
Ε 14 ἐδεῖτό --- ἐπιτρέψαι] καὶ τοῦ παιδὸς ἐπιτρέψαντοσ E 17 Ἐδόν- 

c W Ἐχαταβαίνειν M εἰς — πόλιν) εἰσ Ἱεροσόλυμα ELat 18 προ- 

πέμποντος — παιδός om. E litt ὺ τοῦ παιδὸσ — 19 μάλιστα χρησίμη 

i. ras. circiter 64 litt. m. 2 A Ἐάφηξισ W 19 χαὶ εἰσ τὰ μάλιστα 
χρησίμη ante λιμοῦ add. A i. marg. // Lat 20 zusZobvrog] πιέζοντοσ 
M χαταλαβόντοσ E 21 βασίλισσα ΜΕ αὐτῆσ E 22 πολλῶν) E 
πολὺν codd.; cf. $ 101 πολλῶν — χρημάτων] ut frumenta ex eius pecuniis 
compararent Lat Ἑωνησομένοισ M 23 δὲ MWE ἰσχάδων φόρτον ol- 
covvac) quatenus caricas ez abundanti deferrent Lat ἰσχάδων, | suppl. A 
φόρτων W — 6^ ἐπανῆλϑον) E δ᾽ ἐπαλινῆλϑον A δὲ πάλιν ἦλϑον MW 
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ἦλθον ταχέως κομίζοντες τοῖς ἀπορουμένοις διένειμε τροφὴν xoi 
μεγίστην αὐτῆς μνήμην τῆς εὐτιοιίας ταύτης εἰς τὸ stay ἡμῶν ἔϑνος 

χαταλέλοιτιε. τιυϑόμενος δὲ xal ὃ τταῖς αὐτῆς Ἰζάτης τὰ περὶ τὸν 
λιμὸν ἔπεμιψε τιολλὰ χρήματα τοῖς τιρώτοις τῶν Ἱ᾿Ιεροσολυμιτῶν. 
ἀλλὰ γὰρ ἃ τοῖς βασιλεῦσιν εἰς τὴν στόλιν ἡμῶν ἀγαϑὰ :τέτπεραχται 
μετὰ ταῦτα δηλώσομεν. 

1Π. 1. Ὁ δὲ τῶν Πάρϑων βασιλεὺς ᾿Τρταβάνης αἰσϑόμενος 
ποὺς σατράχιας ἐπιβουλὴν im αὐτὸν συντεϑειχότας, μένειν cag 
αὐτοῖς ἀσφαλὲς οὐχ ὁρῶν ἔγνω τιερὸς Ἰζάτην ἀπιαίρειν, τεόρον τεαρ᾽ 
αὐτοῦ βουλόμενος σωτηρίας εὑρέσϑαι καὶ χάϑοδον εἰς τὴν ἀρχήν, 
εἰ δυνηϑείη. xai δὴ ἀφιχνεῖται συγγενῶν τὲ xai οἰχετῶν πεερὶ 
χιλίους τὸν ἀριϑμὸν ἐπαγόμενος συντυγχάνει τε τῷ Ἰζάτῃ xa 
ὅδόν. αὐτός τὲ σαφῶς ἐχεῖνον ἐτειστάμενος, ὑτε "Icavov δὲ οὐ γινω- 
σχόμενος, τιλησίον χαταστὰς τιρῶτον μὲν χατὰ τὸ πάτριον τίροσ- 
ἐχύνησεν αὐτόν, εἶτα βασιλεῦ, φησίν, μὴ τιεριίδης ue τὸν σὸν ἵχέ- 
τὴν μηδ᾽ ὑπερηφανήσῃς δεομένου" ταπεινὸς γὰρ ix μεταβολῆς 
γενόμενος xci ἐκ βασιλέως ἰδιώτης τῆς σῆς ἐτπειχουρίας χρήζω. 

βλέψον ovv εἰς τὸ τῆς τύχης ἄστατον xci χοινὴν εἶναι νόμισον xai 

AMWELat Zonaras I p. 509. 

1*re«yioc om. Lat καὶ μεγίστην — 6 δηλώσωμεν i. ras. 5!/» uersuum 
(circ. 240 litt) m. 2 A 2 αὐτῆς] «vvoig M μνήμην] μνήμην sio ἀεὶ 
διαβοωμένην ἃ ἔϑνοσ ἡμῶν tr. M 4 ἘΠεροσολυμιτῶν] ἱεροσολυμιτῶν 
ἃ τοῖσ ἐνδεέσι διανεμηϑέντα πολλοὺς τοῦ λιμοῦ σφοδροτάτησ ἀνάγκησ ἀνεκτή- 
σατο ἃ 9 τοῖς βασιλεῦσιν] τούτοισ τοῖσ βασιλεῦσιν Α τοῖσ βασιλεῦσι τού- 

τοισ E hii principes Lat πέπραχται ἀγαϑὰ tr. E *axénoaxtcu] πέ- 
πρᾶχται χαὶ ὅσοι τούτοισ £x ταύτησ πόροι συνελέγησαν codex Gallicus teste 
Hudsono 6 "μετὰ om. A Ἐδηλώσωμεν A 1 *AoraBévgc] yg. ἀρτά- 
βανοσ i. marg. A artabanus Lat 8 *czovc] τοὺσ αὑτοῦ (αὑτοῦ suppl.) A 

ἐπ᾿ εἰσ MWE 11 ἀφικνεῖται] ἀφικνεῖται OG αὐτὸν, litt. ἐκνεῖται ὡσ 
αὐτὸν i. ras. 7 uel 5 litt. m. 2 A ἀφιανεῖται πρὸσ ἐζάτην E. uenit ad regem iaza- 

- tem Lat 12 Ἐχιλίους) δισχιλίουσ M. mille Lat συντυγχάνει — 15 evcOv) 
cumque ipse illum aperte nosset, iazates uero artabanum penitus ignoraret, in- 
ueniens eum in itinere constitutum et adstans ei prior secundum morem patrium 

adorauit Lat Ἔτεὶ δὲ A 13 αὐτός — Ἰζάτου] ywooxov E αὐτός τε] 
αὐτὸσ δὲ ἀρταβανοσ i. ras. ca. 7 litt. m. 2 A τε] δὴ Dindorf μὲν Bekker 

ὑπ᾿ καὶ ὑπ᾽ ed. pr. δὲ om. MW 14 πλησίον] καὶ πλησίον MWE 
καταστὰς] παραστὰσ MWE πρῶτον --- πάτριον om. E κατὰ τὸ 

πάτριον] κατὰ τὸ πάτριον ἔϑοσ | litt. τὰ — Z9oc i. ras. ca. 12 litt, m. 2 A 
xav τι πάτριον ME ante προσεχύνησεν eras. 1—2 litt. A 15 Ἑαυὐτῶ, 
ὦ ex ὃν cOrT. Α περιίδης — ἱκέτην] us περιίδησ E ἱκέτην] οἰχέτην MW 
seruum Lat 10 μηδὲ MWE ὑπερηφανήσεισ ΒΞ 11 Ἐἐπικουρίας] solatium 
Lat 18 litt. xc) κοινὴν — 280, 1 γὰρ ἀνεχὸ Ó. ras. circiter 04 litt. τι. 2 A 
x«l χοιγὴν — 286, 1 πρόνοιαν] et hanc scito esse communem et tui similiter habe 

— curam Lat εἶναι) εἶναι τὴν συμφορὰν τὴν ἐμὴν A 
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ὑπὲρ σαυτοῦ πρόνοιαν" ἐμοῦ γὰρ ἀνεχδιχήτου τπεεριοφϑέντος ἔσον- 
ται ϑρασύτεροι πολλοὶ xal χατὰ τῶν ἄλλων βασιλέων. ὃ μὲν ταῦτ᾽ 
ἔλεγεν δαχρύων xol τῇ κεφαλῇ κάτω νεύων, ὃ δὲ Ἰζάτης ὡς ἤχουσε 
τοὔνομα xal εἶδεν ἱχέτην αὐτῷ παρεστῶτα τὸν “ρταβάνην, χατε- 
πήδησεν ἀττὸ τοῦ ἵππου xaí ϑάρσησον, εἶττεν, ὦ βασιλεῦ, μηδέ 
σε συγχείτω τὸ τιαρὸν ὡς ἀνήκεστον" ταχεῖα γὰρ ἔσται τῆς λύτεης 
ἢ μεταβολή. φίλον δέ μὲ καὶ σύμμαχον εὑρήσεις χρείττω τῆς ἐλ- 
πίδος" ἢ γὰρ εἰς τὴν Πάρϑων σὲ χαταστήσω βασιλείαν πιάλεν ἢ 
τῆς ἐμῆς ἐχστήσομαι." 

2. Ταῖτα εἰπὼν ἀνεβίβαζεν τὸν ᾿ρταβάνην ἐπὶ τὸν ἵπτεον, 
παρείπετο δ᾽ αὐτὸς πεζὸς τιμὴν ἀπονέμων ταυτηνὲ ὡς ἂν μείζονι 
βασιλεῖ. ϑεασάμενος δ᾽ ρταβάνης βαρέως ἤνεγχεν xal τὴν ἐφε- 
στῶσαν αὐτῷ τύχην xol τιμὴν ἐπ᾿τωμόσατο χαταβήσεσϑαι μὴ xeivov 
πάλιν ἀναβάντος xoci προηγουμένου. ὃ δὲ πεισϑεὶς ἐπὶ τὸν ἵσεττον 
ἥλατο χαὶ ἀγαγὼν αὐτὸν εἰς τὴν βασιλείαν πτ-ᾶἄσαν τιμὴν ἀπένειμεν 
ἔν τε συνεδροίαις xai ταῖς περὶ τὰς ἑστιάσεις τιροχαταχλίσεσιν, οὐχ 

εἷς τὸ παρὸν αὐτοῦ τῆς τύχης ἀτιοβλέπτων, ἀλλ᾽ εἰς τὸ πρότερον 
ἀξίωμα, καί τι καὶ λογισμῷ διδούς, ὡς χοιναὶ τοῖς ἀνϑρώποις ci 
μεταβολαὶ τῆς τύχης. γράφει τὲ πρὸς τοὺς Πάρϑους πείϑων αὖ- 
τοὺς τὸν “Τρταβάνην ὑττοδέξασϑαι, τείστιν τεροτείνων τῆς τῶν τεε- 
πραγμένων ἀμνηστίας δεξιὰν χαὶ ὅρχους xol μεσιτείαν τὴν αὐτοῦ. 
τῶν δὲ Πάρϑων δέξασϑαι μὲν αὐτὸν ϑέλειν ovx ἀρνουμένων, μὴ 
δύνασθαι δὲ λεγόντων διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν ἑτέρῳ “τεπιστευχέναι, 
Κίνναμος à ἦν ὄνομα τῷ παρειληφότι. καὶ δεδοιχέναι, μὴ στάσις 

AMWELat Zonaras I p. 509. 
1 πρόνοιαν] πρόνοιαν ἥγησαι Α ἐμοῦ] λιμου ἃ 2 χαὶ om. MW 

Ἐγαῦτα MW 4 *litt. αὐτῶ — 5 ἵππου ὀξέωσ καί 1. ras. ca. 594 litt. m. 2 A 
παρεστῶταϊ παρεστῶτα καὶ ποτνιώμενον ἃ adstantem Lat — artabanem etiam 
Lat 5 *Tnzxov] ἵππου ὀξέωσ A mox equo Lat μηδὲ — 6 ἀνήχεστον)] - 
nec te praesentia fata confundant Lat 6 ταχεῖα — "1 μεταβολή i. ras.. 

ca. 34 litt. m. 2 A λύπησ)] παρούσησ λύπησ A 7 δέ ue] δὲ MW nam- 
que me Lat, om. E 9 Ῥἐχστηήσομαι] στήσομαι MW constituam Lat 10 i. marg. 

yo ἀρτάβανον A ἐπὶ τὸν ἵππον τὸν (τὸν om. ME) ἀρταβάνην tr. WWE 
11 δὲ MW δὲ χαὶ E ταυτηνὶ ὡς] ταύτην μεγίστην og i. ras. 8---9 litt. 

m.2 Α ταύτην oc Β cv om. E 12 ϑεασάμενος om. E. 4δ δὲ ὁ MW | 
ὁ δὲ E 13 καὶ τιμὴν om. E ἐπωμόσατο)] ἐπωμόσατο ἡμὴν E ἐκείνου 
MWE 15 ἤλλατο E τὴν βασιλείαν) τὰ βασίλεια E regalia sua Lat 
16 *rezc] τ [8 καί τι — διδούς] euwnque ratione frequenter consolatus 
est Lat x«l (post τὸ om. MW Ἐχοιναὶ] χοινωνοὶ E — 20 πίστιν — 21 
αὐτοῦ] promittens eum. pristinorum in se non habere memoriam simul et iura- 

menta praebens Lat — 21 αὑτοῦ ex corr. A. 22 πάρϑων δὲ tr. ΕΒ 24 Kiv- 
γάμος — 251,1 χαταλάβῃ om. E κχιννάμωμοσ MW cinnamum Lat δὲ MW 
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αὐτοὺς £x τούτου καταλάβῃ, μαϑὼν τὴν τιροαίρεσιν αὐτῶν ὃ Κίννα- 64 
μος ταύτην αὐτὸς γράφει τῷ “Ἰρταβάνῃ, τέϑρασιτο γὰρ b; αὐτοῦ 
χαὶ φύσει δ᾽ i καλὸς χαὶ ἀγαϑός, παραχαλῶν αὐτῷ πιστεύσαντα 

ἀραγενέσϑαι τὴν ἀρχὴν ἀποληιμόμενον τὴν αὐτοῦ. xci ó -dora- 65 
βάνης πιστεύσας πταρῆν. ὑπαντᾷ δ᾽ αὐτῷ ó Κίνναμος xal z900- 
χυνήσας βασιλέα τὲ :τροσαγορεύσας περιτίϑησιν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ 

τὸ διάδημα ἀφελὼν τῆς ἑαυτοῦ. 
3. Καὶ -Ἰρταβάνης οὕτω διὰ Ἰζάτου τεάλιν εἰς τὴν ἀρχὴν 66 

χαϑίσταται πρότερον αὐτῆς ἐχυιεσὼν διὰ τοὺς μεγιστᾶνας. οὐχ 
ἐγένετο μὴν ἀμνήμων τῶν εἰς αὐτὸν εὐεργεσιῶν, ἀλλ᾽ ἀντιδωρεῖται 
τὸν Ἰζάτην ταῖς μεγίσταις τιμαῖς παρ᾽ αὐτοῖς" τήν τε γὰρ τιάραν 67 
ὀρϑὴν ἐπέτρεψεν αὐτῷ φορεῖν χαὶ ἐπὶ χλίνης χρυσῆς καϑεύδειν, 

Qt μόνων ἐστὶ γέρα xol σημεῖα τῶν Πάρϑων βασιλέων. ἔδωχεν 68 

δὲ xal χώραν πολλὴν αὐτῷ χἀγαϑὴν τοῦ τῶν “Τρμενίων βασιλέως 

ἀπτιοτεμόμενος, Νίσιβις δέ ἐστιν ὄνομα τῇ γῇ. καὶ ἐν αὐτῇ πρό- 
τερον Παχεδόνες ἐχτίσαντο zów ᾿Αντιόχειαν, ἣν Ἐπιμυγδονέαν 

ροσηγόρευσαν. ταύταις μὲν δὴ ταῖς τιμαῖς ὃ largo ὑττὸ τοῦ 
τῶν Πάρϑων βασιλέως ἐτιμήϑη. 

4, Μετ᾿ οὐ πολὺν δὲ χρόνον “Ἰρταβάνης τελευτᾷ τὴν βασι- 69 

λείαν τῷ παιδὶ Οὐαρδάνῃ καταλιττών. οὗτος δὴ πρὸς τὸν Ἰζάτην 

ἀφικόμενος ἔπεειϑεν αὐτὸν μέλλων τιρὸς Ῥωμαίους πόλεμον ἐχφέ- 

θειν συστρατεύεσθαι xci συμμαχίαν ἑτοιμάζειν. οὐ μὴν ἔπειϑεν" 10 
ὃ γὰρ Ἰζάτης τὴν Ῥωμαίων δύναμίν τε xci τύχην ἐτειστάμενος 

AMWELat Zonaras I p. 510. 

1 αὐτῶν] ELat et i. marg. A αὐτοῦ codd. χιννάμωμοσ MWE — 2 ταύ- 
Qv] τοῦτο γὰρ ὄνομα τῶ τὴν βασιλείαν παρειληφότι E 3 φύσει — καλὸς 
καὶ] ἦν γὰρ E δὲ MW αὐτῷ] αὐτὸν E Ἐπιστεύσαντα — 4 ἀρχὴν 
ἄπο om. W 4 *abrov ex corr. A 5 ὑπήντα MWE γρ ὑπαντιάζει 1. 
marg. À δὲ MWE Ἑαὐτὸν MW κιννάμωμοσ MWE zcl om. E 

8 διὰ Ἰζάτου] δι᾿ é&eevovo (ἕξ ex i£ corr. M) MWE per iazatem Lat 
Qv] πάλιν χρόνου MW χρόνου πάλιν E 9 πρότερον -- μεγιστᾶνας om. 

F 10 ἀλλὰ MWE &vtidootite] δωρεῖται MWE redonauit Lat 
1 *za«o' αὐτοῖσ om. Lat *«vroig ex αὐτοῦ COrr. À 12 χρυσῆσ κλί- 
ησ tr. MWE 13 *&zxto — βασιλέων] quod solis parthorum regibus licet 
Lat μόνον M γέρασ MWE Ἐσημεῖον ed. pr. 14 αὐτῶ πολλὴν 

ἐσ. E καὶ ἀγαϑὴν E τοῦ τῶν] tgo τῶν E τῆσ τοῦ Dindorf βασι- 
λέως] Een E 15 *vg γῇ — αὐτῇ] τῆ ym ἐχείνη καὶ ἐν αὐτῆ i. ras. 
14. 15 litt. m.2 A 16 ἔχτισαν E *zv]| τὴν MW quam Lat Ἐπιμυγ- 
δονίαν] ἐπὶ μυγδονίαν W μυγδονίαν E inmygdoniam Lat 20 *Ovagóavy] par- 
ladani Lat τὸν om. MWE 21 ἔπειϑεν] ἠξίου E ἔπεισεν coni —— 22 συμ- 

 μαχίαν ἑτοιμάζει») συμμαχεῖν E 

" 
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ἀδυνάτοις αὐτὸν ἐνόμιζεν ἐπιχειρεῖν. ἔτι τὲ πεπομφὼς χεέντε μὲν. ἡ 
τὸν ἀριϑιμὸν υἱοὺς τὴν ἡλικίαν νέους γλῶτταν τὴν zog ἡμῖν τεάτ΄ j 
τριον χαὶ παιδείαν ἀχριβῶς μαϑησομένους, τὴν δὲ μητέρα 7tQ00- | 
χυνήσουσαν τὸ ἱερόν, ὡς τυροεῖπτον, ὀχγηρότερος ἣν xai τὸν Οὐαρ- 
δάνην ἐχώλυεν συνεχῶς διηγούμενος τὰς Ῥωμαίων δυνάμεις τὲ xal ὃ 
πιράξεις, διὰ τούτων οἰόμενος αὐτὸν φοβήσειν xal παύσειν ἐπι- | 
ϑυμοῦντα τῆς ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατείας. παροξυνϑεὶς δ᾽ ἐπὶ τούτοις . 
ὃ Πάρϑος πόλεμον εὐθὺς σπιρὸς Ἰζάτην κατήγγειλεν. ov μὴν ἔλαβεν 
οὐδὲ τῆς ἐπὶ τούτῳ στρατείας ὄνησιν τοῦ ϑεοῦ τὰς ἐλπίδας αὐτοῦ 

πάσας ὑποτεμόντος᾽" μαϑόντες γὰρ οἱ Πάρϑοι τὴν διάνοιαν τοῦ d 
Οὐαρδάνου χαὶ ὡς ἐπὶ Ῥωμαίους στρατεύειν ἔχρινεν, αὐτὸν μὲν 
ἀναιροῦσιν, τὴν ἀρχὴν δὲ τῷ ἀδελφῷ Κοτάρδη παρέδοσαν. xol | 
τοῦτον δὲ μετ᾽ οὐ ττολὺν χρόνον ἐξ ἐπιβουλῆς τελευτήσαντα διαδέ- 
χεται Οὐολογέσης ὃ ἀδελφός, ὃς δὴ xoi τοῖς ὁμοτατρίοις δυσὶν 

ἀδελφοῖς δυναστείας ἐπίστευσεν, Παχόρῳ μὲν τῷ xci πρεσβυτέρῳ. 
τὴν Πϊήδων, Τιριδάτῃ δὲ τῷ νεωτέρῳ τὴν “Τρμενίαν. 

IV. 1. Ὁ δὲ τοῦ βασιλέως ἀδελφὸς Movógelog καὶ oi Gvy-. 
γενεῖς ϑεωροῦντες τὸν Ἰζάτην διὰ τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν εὐσέβειαν. 
ζηλωτὸν παρὰ scu ἀνϑρώποις γεγενημένον ἔσχον ἐπιϑυμίαν χαὶ 
αὐτοὶ τὰ πάτρια καταλιπόντες ἔϑεσι χρῆσϑαι τοῖς Ἰουδαίων. γίνε- 
ται δ᾽ ἢ πρᾶξις αὐτῶν χατάφωρος τοῖς ὑπηχόοις, χἀτεὶ τούτῳ 
χαλεπήναντες oi μεγιστᾶνες οὐχ ἐφανέρουν μὲν τὴν ὀργήν, κατὰ 
γοῦν δὲ ἔχοντες χαιρὸν ἐπιτήδειον ἐζήτουν δίκην εἰστεράξασϑαι 

AMWELat Zonaras I p. 510. 
1 *üóvvétoic] impossibilia bella Lat τε] coni. γε A δὲ MWE 2 τὴν] 

τὴν δὲ Hudson — 3 *exgigoc) sub integritate Lat δὲ] Bekker τε codd. E 
προσκυνοῦσαν MWE 4 *bardanem hic et infra Lat ὅδ δυνάμεις] εὐτυχεῖσ | 
δυνάμεισ (εὐτυχεῖσ suppl) A 7 δ᾽ δὲ MW οὖν E 85 εὐϑὺς om. E — 9 οὐδὲ 

om. E 10 τοῦ om. MWE 11 στρατεύσειν E 12 Ἐάδελφῶ sicA Κοτάρδῃ! 
Spanheim ἱχοτάρδη (Li.ras., o ex ὦ corr. A) AE χατάρδη MW cotardi Lat To2 
τάρζῃ Hudson — *ze«géóecav W 14 Οὐολογέσης] ed. pr. οὐλιγέσησ Α otAcyal- 
σησ M. οὐολιγαίσησ W οὐλελέσησ E uologesis Lat Οὐλογάσης Hudson, cf. paullo: 
infra ὁμοπατρίοις om.E δυσὶν] δυσὶν αὐτοῦ E. 15 δυναστείας) δυναστείασ 

μεγάλασ E Ἐπρε]: βυτέρω.ι Δ 16 Τιριδάτῃ] A! Lat τηριδάτη MWE et ex 
cor A  *óij)ee M ἔτῳ] τῶ χαὶ MW 11 βασιλέως] ἰζάτου E. 18 o 

βασιλέα E — *ó& τὴν] τῇ M, om. W propter Lat τὸν om. E εὐσέβειαν 
εὐσεβεία MW εὐσέβειαν χαὶ τὴν ἐνοῦσαν αὐτῶ τῶν ἠϑῶν χρηστότητα E — — 
19 ἀνθρώποις om. E Ἐγεγόμενον M 20 χαὶ τὴν ἔφεσιν εἰσ πέρασ ἐξήτ᾽ 
γεγχαν post Ἰουδαίων add. E γίνεται --- 21 ὑπηχόοις] horum nisus subiectis. 
fuit ualde grauissimus Lat 21 Ἐδ᾽ 5] δὲ Ὗ τοῖσ ὑπηκόοισ χατάφωρο 

tr. E ἐπὶ τούτῳ om. Ε 22 x«l ὀργίλωσ διατεϑέντεσ post μεγιστᾶνες suppl. 

E *ovz ἐφανέρουν] ov φέρουσι MW retinebant Lat — 23 δ᾽ Ε Ἐῤζήτουν 

ἐξήτουν M expectantes Lat 5 
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σηιεύδοντες zaQ' αὐτῶν. xci δὴ γράφουσιν sóc βίαν τὸν ρά- 
βὼν βασιλέα χρήματα :τολλὰ δώσειν ὑτεισχνούμενοι στρατεύσασϑαι 

ϑελήσαντι χατὰ τοῦ τιαρ᾽ αὐτοῖς βασιλέως, ἐπηγγέλλοντο δὲ zal 
περὶ τὴν πιρώτην συμβολὴν ἐγχαταλείψειν τὸν βασιλέα" ϑέλειν 

γὰρ αἰτὸν τιμωρήσασϑαι μισήσαντα τὰ ze αὐτοῖς ἔϑη" xci 
ὅρχοις τὴν “τρὸς ἀλλήλους ἐνδησάμενοι “τίστεν στιεύδειν τταρεχά- 

ovy. υιείϑεται δὲ ὁ Ἴραψ, xal πολλὴν ἐπαγόμενος δύναμιν ἧκεν 
ἡ τὸν Ἰζάτην. μελλούσης δὲ τῆς vovg συμβολῆς πρὶν εἰς 

χεῖρας ἐλϑεῖν χαταλείπουσιν τὸν Ἰζάτην ἐκ συνθήματος τιάντες ὡς 

χιαγιχῷ δείματι χατασχεϑέντες, χαὶ τὰ νῶτα τοῖς ᾽τολεμίοις ἐντρέ- 
αντὲς ἔφευγον. οὐ μὴν ó ̓ Ιζάτης xaremAcyn, νοήσας δὲ τιροδοσίαν 

ὑπὸ τῶν μεγιστάνων γεγενῆσϑαι xol αὐτὸς εἰς τὸ στρατόστεδον 
ὑγεεχώρησεν, xcl τὴν αἰτίαν ζητήσας ὡς ἔμαϑεν συντεταγμένους 
πρὸς τὸν ραβα, τοὺς μὲν αἰτίους ἀναιρεῖ, τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ συμ- 
βαλὼν τιλείστους μὲν ἀτιέχτεινε, τιάντας δὲ φυγεῖν ἠνάγχασεν, αὖ- 

τὸν δὲ τὸν βασιλέα διώχων εἴς τι φρούριον συνήλασεν ρσαμον 
χαλούμενον, χαὶ τὐεροσμαχεσάμενος χαρτερῶς εἷλε τὸ φρούριον διαρ- 
πάσας τὲ τὴν ἐν αὐτῷ λείαν πιᾶσαν, πολλὴ δὲ ἦν, ὑπέστρεψεν εἰς 
ὴν ᾿“διαβηνὴν τὸν βίαν οὐ χαταλαβὼν ζῶντα" ττιερικαταλαμ- 

βανόμενος γὰρ ἑαυτὸν ἀνεῖλεν. 
2. Αποτυχόντες δὲ οἱ τῶν ᾿Αδιαβηνῶν μεγιστᾶνες τῆς πρώ- 

τῆς ἐπιιχειρήσεως πταραδόντος αὐτοὺς τοῦ ϑεοῦ τῷ βασιλεῖ οὐδ᾽ 
ὡς ἠρέμουν, ἀλλὰ γράφουσιν πτάλιν Οὐολογέσῃ, βασιλεὺς δὲ Πάρ- 
ὧν οὗτος ἣν, γεαραχαλοῦντες ατιοχτεῖναι μὲν τὸν Ἰζάτην, χατα- 

AMWELat Zonaras I p. 511. 
1 σπεύδοντες om. E 2 vov] τῶν E. ἘἘστρατεύεσϑαι MW δὃ ἐπὴηγ- 

γέλοντο E! 4 χαταλείψειν ΕΓ τὸν βασιλέα] αὐτὸν E 9 μισήσαντα τὰ 
παρ᾽ αὐτοῖς ἔϑη] καταλείψαντα τὰ πάτρια αὐτῶν E. propter odium quod eorum 
cultum reliquerat Lat — 6 σπεύδειν] σπεύδειν τομῶσ E 1 δὲ om. E 8 us 
λούσης δὲ τῆς πρώτης συμβολῆς] μηδὲν μελλήσασ πρώτη δὲ τοῦ πολέμου προσ- 
θολῆ E tunc in ipsa prima congressione Lat 9. ὡς — 10 κατασχεϑέντες] om. 
E uelut uno vincti funiculo Lat 11 Ἐχατεπλάγη νοήσας] χατεπλάγη τὸ δράμα 
γοήσασ i. ras. m. 2 ἃ 12 *xal — 13 ὑπεχώρησεν] et ipse cum exercitu dis- 
cessit Lat 13 συντεταγμένα E 14 ó MW 16 Ἐδιώχειν W τῇ τὸ 

E — 17 καὶ — εἷλε] ἑλὼν τε E προσμαχησάμενοσ MW διαρπάσας! καὶ 
διαρπάσασ E 18 τε] δὲ MW τε -- πολλὴ] τὰ ἐν αὐτῷ πολλὰ E 19 ἔάδια- 
βηνῆσ τὸν — ζῶντα] ἀβίασ E — ἕπροχαταλαμβανόμενος Ernesti 20 γὰρ 
om. E ἑάγεῖλεν) ἀνεῖλεν πρὶν εἰσ χεῖρασ συγχλεισϑῆι τοῦ ἰζάτου A —— litt. 
plv εἰσ — 23 πάλιν ovo i. ras. m. 2 A 22 παραδιδόντοσ MW αὐτοὺσ, αὐ 
S.M τῶ βασιλεῖ τοῦ ϑεοῦ tr. M 23 ὡς] E óc codd. ἠρέμησαν 

*ovoAoyalog M. οὐολιγαίσῃ W uologessi (uologosso cod. Ambr.) Lat 
losephus IV. 19 
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- 2 2 e EP. , a - , , 2 - ^ 

στῆσαι Ó αὑτοῖς ἕτερον δυνάστην καὶ τῷ γένει Πάρϑον" μισεῖν γὰρ 
ἔλεγον τὸν ἑαυτῶν βασιλέα χαταλύσαντα μὲν τὰ ττάτρια, ξένων O^ 
5 Ted NS , - ee c , e. IM 
ἐραστὴν εϑῶν yevoucvov. ταῦτα ἀχοῦσας 0 Παρϑος ἐπήρϑη πρὸς 

F^ * , , " 4 

τὸν πόλεμον, xci προφάσεως δικαίας μηδεμίαν ἀφορμὴν ἔχων τὰς 
* - ^ 23 - , r, - 

bz τοῦ πατρὸς αὐτῷ δοθείσας τιμὰς ἔττεμψεν ἀτταιτῶν, ἀτεειϑή- 
, , 45 , ^ ^ 2 n 

σαντι δὲ πόλεμον χκατήγγελλεν. ταράσσεται δὲ τὴν ψυχὴν οὐχὶ μδ- 
, € , » - , £, - 

τρίως ὃ Ἰζάτης, ὡς ἤχουσεν ταῦτα, χατάγνωσιν μὲν φέρειν αὑτῷ 
γομίσας τὸ τῶν δωρεῶν ἐξίστασθαι δοχεῖν διὰ φόβον τοῦτο πρά- 
c SES FECE UY cie MOS c , H E 2 » | 
fag. εἰδὼς δέ, or, καὶ ἀπολαβὼν o Πάρϑος vac τιμὰς ovx av 

ἠρεμήσειεν, ἔχρινεν ἐπιτρέψαι τῷ χηδεμόνι ϑεῷ τὸν ὑπὲρ τῆς ww-] 
e: , — , ς , , , i 

χῆς κίνδυνον, xci τοῦτον μέγιστον ἡγησάμενος ἔχειν σύμμαχον xova- 
τίϑεται μὲν τὰ τέχνα χαὶ τὰς γυναῖχας εἰς τὰ τῶν φρουρίων ἀσφαλέ 

στατα. τὸν σῖτον δὲ πάντα μὲν τὸν εἰς τὰς βάρεις * ἐμπσείσερησιν 

τόν T€ χόρτον xal τὰς νομάς, ταῦτά τε προευτρετεισάμενος ἐξεδέχετο 
τοὺς ττολεμίους. :ταραγενομένου δὲ τοῦ Πάρϑου μετὰ πολλῆς Óvra- 

- ' , - Ὶ , € je! μξως τιεζῶν τὲ xal ἱχεπτέων ϑᾶττον ἐλτείδος, ὥδευσε γὰρ συντόνως, 
, , - - - ΡῚ 

βαλλομένου τε χάραχα πρὸς τῷ ποταμῷ τῷ τὴν “διαβηνὴν καὶ 
' , €. ρον , M c τῷ , ' , 2 | 

τὴν Π7]ηδίαν δρίζοντι, τίϑησι xal ὃ Ιζάτης τὸ στρατόπεδον ovx. 
, 3 ^ s a | , 3 

ἄτεωϑεν ἔχων περὶ αὐτὸν izzveig τὸν ἀριϑμὸν ἑξαχισχιλίους. aqu 
e ^ NS M 2395 » ^ * - , ᾿ 

χγεῖται δὲ πρὸς τὸν Ιζάτην ἄγγελος ππταρὰ vov Πάρϑου πεμφϑείς,, 
e M , ΄ , 2 » , Ei ὃς τὴν Πάρϑων δύναμιν ὅση τίς ἐστιν ἤγγελλεν ἀπὸ Evgoarov 

- , , ^ € 3 - , 

ποταμοῦ μέχρι Βάχτρων τοὺς ὅρους αὐτῆς τιϑέμενος xai τοὺς 

AMWELat Zonaras I p. 511. 

1 δὲ MWE Ἐδυνάτην W zc) zcv MW, om. E 2 ἔλεγον 
om. E καταλύσαντα — πάτρια om. ΒῈ τὰ πάτρια ξένων] τὰ πάτρια αὖ- 
τοῖσ ξένων i.ras. m. 2 A *&vov M δ᾽ δὲ MW, om. E — 4 προφάσεως. 
— ἔχων] πρόφασιν δικαίαν μὴ ἔχων E δικαίαν W ἔχων ἀφοραὴν ἐγ. 
MW Ἐξπεμπεν W Ἐἔπεμψεν ἀπαιτῶν} repetit Lat 6 χατήγγε 
πόλεμον tr. E — *ovzl] οὔτι coni. ^1 ὡς ἤκουσε ταῦτα om. E — *xarayvoou 
— 8 πράξας] et iudicans turpitudinem sibi fore si propter metum collatis ἢ 
noribus cedere uideretur Lat S δοχεῖν] om. ME δοχοῦντι Ernesti τοῦτο 

πράξας om. E πρᾶξαι Ernesti 9. *litt. ἃ ὅτι «ai i. ras. ut uid. m. 2 Α΄ 
10 ἠρεμήσειε Α' ἠρεμήση E ἔχρινεν)] ἔχρινεν ovv E χηδεμόνι om. E 
12 εἰς τὰ — 14 νομάς] in munitissimis locis cunctaque frumenta et foenum 

pabula congregauit Lat εἴσ τι τῶν φρουρίων ἀσφαλέστατον. 18 τὸ 
om. MW μὲν τὸν] uiv τῶν MW ἐμπίπρησιν»] καὶ ἐμπίπρησιν ed. pr. - 
14 ce, τ i. ras. Ἁ 15 Ἐπαραγενομένου δὲ τοῦ Πάρϑου] παραγενομένου τοῦ 
παρϑυαίων βασιλέωσ, litt. γενομένου — βασιλέωσ 1. ras. m. 2 A ueniente uero 
parthorum rege Lat 18 τὸ om. A — 19 ἄποϑεν M et ex corr. ἃ "ἔχων 
ἑξακισχιλίους om. W περὶ αὐτὸν om. E αὑτὸν excorr A τὸν om. M 

tov ἀριϑμὸν om. E 21 Πάρϑων) πάρϑου MWE "ὅση tic ἐστιν) ὅστισ 
jv M ἤγγελεν E 



ANTIQ. IUD. XX 91---92 (Iv. 2. 3) 291 

ὑχεηχόους αὐτῆς βασιλέας καταλέγων. ἠπιείλει δὲ δώσειν αὐτὸν 

δίκας ἀχάριστον :ιερὶ δεστότας τοὺς ἑαυτοῦ γενόμενον, καὶ ῥύεσϑαι 
τῶν βασιλέως αὐτὸν χειρῶν οὐδὲ τὸν ϑεὸν ὃν σέβει δυνήσεσϑαι. 

ταῦτα τοῦ ἀγγέλου φράσαντος ὁ [Cargo εἰδέναι μὲν τὴν Πάρϑων 
δύναμιν ἔφη πολὺ τῆς αὐτοῦ διαφέρουσαν, γινώσκειν δ᾽ οὖν ἔτι 
μᾶλλον τιάντων ἀνϑρώτεων ἔλεγεν χρείσσω τὸν ϑεόν. zal τοιαύτην 
δοὺς τὴν ἀπιύχρισιν Uri τὴν ἱχετείαν ἐτρέπετο τοῦ ϑεοῦ, χαμαί τε 
ῥίψας αὑτὸν xol σποδῷ τὴν κεφαλὴν χκαταισχύνας μετὰ γυναιχὸς xal 
τέχνων ἐνήστευεν ἀναχαλῶν τὸν ϑεὸν xal λέγων, ,,el μὴ μάτην, ὦ δέ- 
σποτα κύριε, τῆς σῆς ἐγενόμην χρηστότητος, τῶν πάντων δὲ δικαίως 
μόνον καὶ σπιρῶτον ἡγημαι χύριον, ἐλϑὲ σύμμαχος οὐχ ὑπὲρ ἐμοῦ 
μόνον ἀμυνούμενος τοὺς πολεμίους, ἀλλ᾽ ὅτι xal τῆς σῆς δυνάμεως 
χατατετολμήχασιν.“ ὁ μὲν ταῦτ᾽ ἐποτνιᾶτο δαχρύων χαὶ ὀδυρόμενος, 
ἐχτήχοος δὲ ὁ ϑεὸς ἐγίνετο. xal χατ᾽ ἐχείνην εὐθὺς τὴν νύχτα δεξάμενος 

 Οὐολογέσης ἐπιστολάς, ἐν αἷς ἐγέγρατιτο “Ιαὧν xal Σαχῶν χεῖρα 
μεγάλην χαταφρονήσασαν αἰτοῦ τῆς ἀποδημίας ἐτεισερατευσαμένην 
διαρπάζειν τὴν Παρϑυηνῶν, ἄπιραχτος ἀνέζευξεν εἰς τοὐτείσω. καὶ 

ἸΙζάτης οὕτω χατὰ ϑεοῦ πρόνοιαν τὰς ἀτεειλὰς τοῦ Πάρϑου διαφεύγει. 
3. lMev' οὐ πολὺν δὲ χρόνον στεντηχοστὸν uiv xal “τέμτετον 

ἀπὸ γενεᾶς στεληρώσας ἔτος τέταρτον δὲ πρὸς εἰχοστῷ δυναστεύσας, 

AMWELat Zonaras I p. 511. 

2 τοὺς ἑαυτοῦ om. E 3 Ἐτῶν)] τοῦ M 5 αὐτοῦ] αὐτῶν M 
*yuyrooxtv MW δὲ E 6 ἀνϑρώπων πάντων tr. MW καὶ — ἴ 
ἱχετείαν)] ἐφ᾽ ἱκετείαν οὖν E 1 Ἐἐτράπετο M 8 αὐτὸν ΑἸΜΥ͂ ἑαυτὸν E 

Ἐχαταισχύνας] ónplens Lat γυναικὸς] γυναικῶν ELat 9 μάτη»] 
παάτην M — 10 τῶν] yg τὸν τῶν πόντων δὲ δικαίωσ μόνον δεσπότην καὶ πρῶ- 
TO» ἥγημαι προνοητὴν καὶ κύριον i. marg. A et iuste omnium te solum et pri- 
mum dominum esse cognoui Lat 12 ἀμυνόμενοσ MW uiturus Lat ἀλλ᾽ 
ὅτι — 13 χατατετολμήκασιν»] sed quia eliam contra tuam uirtutem cum nefanda 

praesumplione locuti sunt Lat καὶ μεγαλορρήμονα γλῶσσαν ἐπαφιέναι οὐ 
πεφρίχασιν post χατατετολμήχασιν add. ed, pr. 13 ταῦτα MW 14 Ἐὑπή- 

δ᾽ Εἰ εὐϑὺς] Εἰ εὐϑὺ codd. ἐν ἧι ταῦτα ἐχεῖνοσ ἐδεῖτο 
post νύχτα i. marg. add. A 15 Ἑοὐολιγαίσησ MW bologesis (bologosis cod. 
Ambr.) Lat 4daor] Hudson δαχῶν AME δοχῶν W dacus (h. e. δακὸν) Lat 

Σακῶν] A!MWE ἐσαχῶν ex corr. A /sacus (h. e. Tcezov)Lat 16 τῇ 

ἀποδημίᾳ Cocceji — 17 Παρϑυηνῶν] E παρϑυηνὴν AW παρϑυὴν M. parthorum 
prouinciam Lat χαὶ καὶ ὁ MWE 20 *sixoovtóv MW 21 χατα- 
λιπὼν παῖδας] ϑνήσκει καταλιπὼν παῖδασ, litt. ϑνήσχει — παῖ i. ras. m. 2 

χαταλιπὼν — 292, 1 βίον] relinquens filios masculos uiginti quattuor 
et filias uiginti quattuor (et filias uiginti quattuor om. Ambr.) uita priuatus est 
Lat εἴχοσι καὶ τέσσαρασ E καὶ ϑυγατέρας εἴχοσι τέσσαρας] om. MW 

| x«l ϑυγατέρασ τοσαύτασ E 
2 19* 
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τέσσαρας χαταστρέφει τὸν βίον. τὴν μέντοι διαδοχὴν τῆς ἀρχῆς 
τὸν ἀδελφὸν Movóflalov ἐχέλευεν παραλαβεῖν, ἀμειβόμενος αὐτὸν 
ὅτι χατὰ τὴν ἀποδημίαν αὐτοῦ μετὰ τὸν τοῦ πατρὸς ϑάνατον 
χειστῶς φυλάξειεν αὐτῷ τὴν δυναστείαν. ἢ δὲ μήτηρ Ἑλένη τὸν 
τοῦ παιδὸς ϑάνατον ἀχούσασα βαρέως μὲν ἤνεγχεν ὡς εἰχὸς μητέρα 
στερομένην εὐσεβεστάτου παιδός, παραμυϑίαν δ᾽ ὅμως εἶχεν τὴν 
διαδοχὴν ἀχούσασα εἰς τὸν τιρεσβύτερον αὐτῆς υἱὸν ἥχουσαν, xoci 
πρὸς αὐτὸν ἔσπευδεν. “ταραγεγνομένη δὲ εἰς τὴν ᾿4διαβηνὴν οὐ 
σιολὺν Ἰζάτῃ τῷ παιδὶ χρόνον ἐπεβίωσεν. ὃ δὲ Movófgalog τά τε 
ἐχείνης ὀστᾶ χαὶ τὰ τοῦ ἀδελφοῦ πέμψας εἰς Ἱεροσόλυμα ϑάψαι 
σεροσέταξεν ἐν ταῖς σπιυραμίσιν, ἃς ἡ μήτηρ χατεσχευάχει τρεῖς τὸν 
ἀριϑμὸν τρία στάδια τῆς Ἱεροσολυμιτῶν πόλεως ἀττεχούσας. ἀλλὰ 
Πονόβαζος uiv ὃ βασιλεὺς ὅσα κατὰ τὸν τῆς ζωῆς χρόνον ἔπεραξεν, 
ὕστερον ἀτταγγελοῦμεν. 

V. 1. Φάδου δὲ τῆς Ἰουδαίας ἐτειτροτεεύοντος γόης τις ἀνὴρ 

Θευδᾶς ὀνόματι τεείϑει τὸν τιλεῖστον ὄχλον ἀναλαβόντα τὰς χτήσεις 

ἕπεσϑαι τιρὸς τὸν Ιορδάνην ποταμὸν αὐτῷ" προφήτης γὰρ ἔλεγεν 
εἶναι, xai τεροστάγματι τὸν ποταμὸν σχίσας δίοδον ἔχειν ἔφη τεαρέ- 
ἕξειν αὐτοῖς ῥᾳδίαν. xal ταῦτα λέγων πολλοὺς ἠπάτησεν. οὐ μὴν 
εἴασεν αὐτοὺς τῆς ἀφροσύνης ὄνασϑαι Φᾶδος, ἀλλ᾽ ἐξέπεμψεν ἴλην 
ἱγιπτέων iv αὐτούς, ἥτις ἀτεροσδόχητος ἐπιιττεσοῦσα ττολλοὺς μὲν 

ἀνεῖλεν, πολλοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβεν, αὐτὸν δὲ τὸν Θευδᾶν ζωγρή- 

σαντες ἀποτέμνουσι τὴν κεφαλὴν xal χομίζουσιν εἰς Ιεροσόλυμα. 
τὰ μὲν οὖν συμβάντα τοῖς Ἰουδαίοις χατὰ τοὺς Κουσπίου Φάδου 
τῆς ἐπιτροπῆς χρόνους ταῦτ᾽ ἐγένετο. 

$ 91 — bell. Iud. II 220. 

AMWELatZonaras 1 p. 512 Eusebius hist. eccl. II 11. 

1 χαταστρέφει τὸν βίον] E et ut uid. Lat, om. codd. — 3 *z«rpoc] z«- * 
τρὸσ αὐτοῦ MW 4 δυναστείαν] βασιλείαν E regnum Lat 6 δὲ MW 
8 litt. γενομένη δὲ εἰσ — 11 μήτηρ i.ras.m. 2 ἃ 9 Ἰζάτῃ — χρόνον] χρόνον 
αὐτῶ E ἀλλὰ τῶ γήρα καὶ τῶι τῆσ λύπησ ἀλγήματι πιεζομένη ταχέωσ ἀπέ- 
ψυξεν post ἐπεβίωσεν add. A μονόβαζοσ δὲ τ. 11 Ἐτρεῖς] in fine uersus 
suppl. m. 1, τ i. ras. A, om. Lat τὸν ἀριϑμὸν] οὔσασ E 12 τρία] τρία τὲ 
E τῆς τῆσ τῶν MW τῶν E  ὩἙεροσολυμιτῶν πόλεως] ἱεροσολύμων E 
14 ἀπαγελοῦμεν Μ 15 incip. Eusebius 16 */heodas Lat ὄνομα E 
18 ἔχειν om. MWE Eusebius et fort. Lat 19 Ἐἠπάτησεν, ἡ ex corr. M — 20 *ai- 
tovc] αὐτοῦ ex corr. A ἔπεμψεν E ἴλην, t i. ras. AE 21 "ἐπ᾽ ela 
M ἥτις] ἢ E μὲν] uiv αὐτῶν E — 22 δὲ (ante τὸ») τε MWE — *theo- 
dam Lat 28 χεφαλὴν] κεφαλὴν αὐτοῦ E — *IrgocOAvue fim. Eus. 24 xov 
σπίουσ W 25 ταῦτα MW 
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2. Ἦλϑε δὲ Φάδῳ διάδοχος Τιβέριος ᾿1λέξανδρος ᾿1λεξάν- 

ὅρου παῖς τοῦ xci ἀλαβαρχήσαντος ἐν ᾿Ἵλεξανδρείς. γένει τὲ καὶ 
“πλούτῳ πιρωτεύσαντος τῶν ἐχεὶ χαϑ᾽ αὑτόν. διήνεγχε xal τῇ πρὸς 
τὸν ϑεὸν εὐσεβείᾳ τοῦ τεαιδὸς ᾿1λεξάνδρου" τοῖς γὰρ πατρίοις οὐχ 
ἐνέμεινεν οὗτος ἔϑεσιν. ἐπὶ τούτου δὲ καὶ τὸν μέγαν λιμὸν κατὰ 
τὴν Ἰουδαίαν συνέβη γενέσθαι, καϑ᾽ ὃν καὶ ἡ βασίλισσα Ἕλένη 
πολλῶν χρημάτων ὠνησαμένη σῖτον ἀπὸ τῆς -iyénvov διένειμεν 
τοῖς ἀπορουμένοις, ὡς πιροεῖστον. πρὸς τούτοις δὲ xal οἱ παῖδες 

Ἰούδα τοῦ Γαλιλαίου ἀνήχϑησαν τοῦ τὸν λαὸν ἀπὸ Ῥωμαίων a0- 
στήσαντος Κυρινίου τῆς Ιουδαίας τιμητεύοντος, ὡς ἐν τοῖς τιρὸ 

τούτων δεδηλώχαμεν, Ἰάκωβος καὶ Σίμων, oUc ἀνασταυρῶσαι zt900- 
ἔταξεν ᾿1λέξανδρος. ὃ δὲ τῆς Χαλχίδος βασιλεὺς Ἡρώδης μετα- 

στήσας τῆς ἀρχιερωσύνης Ιώσηττον τὸν τοῦ Καμοιδὶ τὴν διαδοχὴν 
τῆς τιμῆς Ἀνανίᾳ τῷ τοῦ Νεβεδαίου δίδωσιν. Τιβερίῳ δὲ 141λε- 
ξάνδρῳ Κουμανὸς ἀφίχετο διάδοχος. καὶ τελευτᾷ τὸν βίον Ἡρώδης 
ὃ τοῦ μεγάλου βασιλέως ᾿1γρίπιτα ἀδελφὸς ὀγδόῳ τῆς Κλαυδίου 
Καίσαρος ἀρχῆς ἔτει, χαταλιτιὡὼν τρεῖς υἱοὺς “ὡΤριστόβουλον μὲν 

ὑπὸ τῆς τιρώτης αὐτῷ τεχϑέντα γυναιχός, ἔχ Βερενίχης δὲ τῆς 
τἀδελφοῦ ϑυγατρὸς Βερενιχιανὸν xal Ὑρχανόν. τὴν δ᾽ ἀρχὴν at- 
τοῦ Καῖσαρ Κλαύδιος ᾿1γρίσπισιᾳ τῷ νεωτέρῳ δίδωσιν. 

8 100 — bell. Iud. II 220; ὃ 104 — bell. Iud. II 221. 

AMWELatZonaras I p. 512 Eusebius hist. eccl. 11 11, 12. Photius bibl. 

p. ?17a Bekker. 
1 i. marg. y E VII Lat τιβέριοσ ἀλέξανδροσ διάδοχοσ tr. MWE 

2 τοῦ καὶ — 4 ᾿Αλεξάνδρου] qui etiam in alezandria fuerat alabarchis id est prin- 
ceps salis, genere diuitiisque alecandrinorum cunctos excellens, sed etiam filio 
alexandro diuina cultura melior Lat γένει τε om. MWE 3 za9' αὑτόν 
om. E διήνεγχε! 0o διήνεγκε E καὶ om. E 4 τὸν om. ME — 5 *évéuevev 
MW incip. Euseb. ἐπὶ τούτου] E ni τούτοισ codd. Eus Aorum tempori- 
bus Lat  *ó£] γὰρ MW ergo Lat δὴ Hudson —*zerà τὴν Ἰουδαίαν om. Lat 
Ἐσυνέβη γενέσϑαι κατὰ τὴν Ἰουδαίαν tr. M — 6 /ovóniov E — facuic E 
7 διένεμε ἘΞ 58. ἀπορουμένοις fin. Eus 9 ἀνήχϑησαν] ἀνηρέϑησαν MWE 
et i marg. A, om. Lat  *zoo om. MW Ἐάαποστήσαντεσ MW 10 Kvgwíov] 
χυρηνίου codd. E cyrineo Lat ^ *cviunjcsvovtoc] τιμητοῦ ὄντοσ MW 11 ἐδη- 
λώσαμεν MW — *iacobum atque symeonem et filios iudae galilaei Lat 12 " ὃ 
ἀλέξανδροσ MW ἰ. marg. VilÍ Lat 138 χαμοιδὶ, οἱ ex ox corr., i. marg. 
yo ἐν ἄλλοισ κεμεδί yp δὲ ἐν ἄλλοισ χαμύδου Α xcuvóov MW zsusóz E cami 
Lat, cf. supra $ 17 14 τῆς τιμῆς] τὴν vo M Νεβεδαίου] νεδεβαίου 

(δεβαίου i.ras. m. 1 A) AE nibedei Lat — 15 χούμανοσ MWE ὃ 104 breuiter 
excerpsit Photius 16 ἀγρίππου E 11 ἔτει om. Εἰ Ἐχαταλείπων Ernesti 

18 ὑπὸ] ἀπὸ E Beovizgo MWE herenice Lat 19 ἘΒερενικιανὸν] 
βερνικίανον MW berenicianum Lat — *ó£ MW 20 “χλαύδιοσ καῖσαρ tr. MW 
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3. ZNr«doeoc δ᾽ ἐμπεσούσης τῇ vOv ἹΙεροσολυμιτῶν πόλει Kov- 
μανοῦ τὰ χατὰ τὴν Ἰουδαίαν πράγματα διοιχοῦντος ἐφϑάρησαν 
ὑχεὸ ταύτης πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων. καὶ τερότερον ἀφηγήσομαι τὴν 
αἰτίαν, δι᾿ ἣν ταῦτα συνέβη" τῆς πάσχα τεροσαγορευομένης ἑορτῆς 
ἐνστάσης, «a9 ἣν ἔϑος ἐστὶν ἡμῖν ἄζυμα προσφέρεσθαι. τεολλοῦ 
χαὶ πανταχόϑεν πλήϑους συναχϑέντος ἐπὶ τὴν ἑορτὴν δείσας ὃ 
Κουμανός, μὴ νεώτερόν τι παρὰ τούτων προστέσῃ, χελεύει τῶν 
στρατιωτῶν μίαν τάξιν ἀναλαβοῦσαν τὰ ὅπλα ἐπὶ τῶν τοῦ ἱεροῦ 
στοῶν ἑστάναι χαταστελοῦντας τὸν νεωτερισμόν, εἰ ἄρα τις γένοιτο. 
τοῦτο δὲ xal οἵ τιρὸ αὐτοῦ τῆς Ἰουδαίας ἐπιτροπεύσαντες ἐν ταῖς 

ἑορταῖς ἔπραττον. τετάρτῃ δὲ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς στρατιώτης τις 
ἀναχαλύψας ἐπεδείχνυε τῷ πλήϑει τὰ αἰδοῖα, χαὶ πρὸς τοῦτο 
ϑεασαμένων ὀργὴ καὶ ϑυμὸς ἣν οὐχ ἑαυτοὺς ὑβρίσϑαι λεγόντων, 
ἀλλὰ τὸν ϑεὸν ἡσεβῆσϑαι" τινὲς δὲ τῶν ϑρασυτέρων τὸν Κουμα- 
γὸν ἐβλασφήμουν ὑτε αὐτοῦ τὸν στρατιώτην καϑεῖσϑαι λέγοντες. 
Κουμανὸς δ᾽ ἀχούσας xal αὐτὸς οὐ μετρίως ἐρεϑίζεται πρὸς τὰς 
βλασφημίας, παρήνει μέντοι τταύσασϑαι νεωτέρων ἐπειϑυμοῦντας 
χεραγμάτων μηδὲ στάσεις ἐξάπτειν ἐν ἑορτῇ. μὴ πείϑων δέ, μᾶλ- 
λον γὰρ ἐπέχειντο βλασφημοῦντες, χελεύει τὸ στράτευμα πᾶν τὰς 
σεαγνοπιλίας ἀναλαβὸν ἥχειν εἰς τὴν ντωνίαν, φρούριον δ᾽ ἦν τοῦτο, 
χαϑάτιερ χαὶ τερότερον εἴπομεν, ἑπιχείμενον τῷ ἱερῷ. τεαραγενο- 
μένους δὲ τοὺς στρατιώτας ϑεασάμενον τὸ τλῆϑος καὶ φοβηϑὲν 
φεύγειν ὥρμησεν, τῶν δ᾽ ἐξόδων στενῶν οὐσῶν διώχεσϑαι νομέ- 
ζοντες ὑπὸ τῶν πολεμίων xol συνωϑούμενοι χατὰ τὴν φυγὴν πολ- 

ὃ 105 — bell. Tud. II 223. 

AMWELatZonaras 1 p. 513 Eusebius hist. eccl. lI, 19. 

1i. marg. ]]][ Lat — *ó: MW  zovu&vov MWE 4 mgoo«yogsvo- 
μένης] γὰρ καλουμένησ E 5 πολλοῦ — 6 συναχϑέντος! πολλῆσ πάντοϑεν 
πληϑύοσ συναχϑείσησ E πολλοῦ x«i om. Lat 6 zc] om. M — ' χούμα- 
vog MWE ἔἘμή — προσπέσῃ] ne quae per multitudinem turba aut resultatio 

, ia v 

nasceretur Lat νεώτερον] πρὸσ vtottguouov E 8 Ἐαναλαβοῦσα A 
10 ἐπιτροπεύοντεσ E 14. δ΄ E 13 ϑεασαμένων)] τῶν ϑεασαμένων E 
ὑβροιεῖσϑαι Ὲ 14 χούμανον ΑἸΜΜΕ — 15 χαϑεῖσϑαι] E. καϑίστασϑαι codd. 
16 χούμανοσ MWE δὲ MWE ἐρεϑίζεται)] ἠρέϑιζε MW 18 ἐν ἑορτῇ! καὶ 
ταραχάσ E 19 τὸ στράτευμα — 20 ἀναλαβὸν] omnes milites arma sumentes 
Lat πᾶν τὰς πανοπλίας ἀναλαβὸν] πανοπλίαν ἀναλαβόντασ MW πάντασ 

πανοπλίαν ἀναλαβόντασ E 20 δ᾽ ἢν] δὲ MW erat enim Lat 21 τῷ 
ἱερῷ ἐπικείμενον tr. E 28. Ἐ δ᾽ ἐξόδων) διεξόδων MW 24 τὴν om. E 

Ἐπολλοὺς — 295, 1 διέφϑειρον) et multos adinuicem conterentes intereme- 

runt Lat 
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Aobg ἀλλήλοις ἐν τοῖς στενοῖς ϑλιβόμενοι διέφϑειρον. δύο γοῦν 

μυριάδες ἐ ξηρεϑμή ϑησαν τῶν χατὰ τὴν στάσιν ἐχείνην φϑαρέντων. 
πεένϑος δ᾽ ἣν τὸ λοιτεὸν ἀντὶ τῆς ἑορτῆς, χαὶ ττάντες ἐκλαϑόμενοι 

τῶν εὐχῶν xci τῶν ϑυσιῶν ἐπὶ ϑρήνους xal χλαυϑμοὺς ἐτράτπιοντο. 
τοιαῦτα μὲν ἑνὸς ἀσέλγεια στρατιώτου παϑήματα γενέσϑαι παρε- 
σχεύασεν. 

4. Οὔτιω δ᾽ αἰτῶν τὸ πρῶτον ττένϑος ἐπέσαυτο χαὶ χαχὸν 
ἄλλο τιροσέγιιπτεν" τῶν γὰρ ἀφεστώτων ἐπὶ νεωτερισμῷ τινες xara 
τὴν δημοσίαν ὁδὸν ὡς ἑχατὸν σταδίων ἄπωϑεν τῆς πόλεως Στέ- 
qavov Καίσαρος δοῦλον ὅδοιτοροῦντα λῃστεύσαντες ἅτεασαν αὐτοῦ 
τὴν χτῆσιν ὁδιαρτάζουσιν. ἀχούσας δὲ τὸ πραχϑὲν ὁ Κουμανὸς 
εὐθὺς numi στρατιώτας, χελεύσας αὐτοῖς τὰς τιλησίον χώμας δι- 

αρτιάσαι, τοὺς δ᾽ ἐπιφανεστάτους αὐτῶν δήσαντας ἐπ᾽ αὐτὸν ἄγειν. 
τῆς δὲ πορϑίσεως γενομένης τῶν στρατιωτῶν τις τοὺς ωυσέως 
γόμους ἔν τινι κώμῃ λαβὼν κειμένους προκομίσας εἰς τὴν χιάντων 
ὄψιν διέσχισεν ἐτειβλασφημῶν xal πολλὰ χαταχερτομῶν. Ἰουδαῖοι 
δὲ ταῦτα ἀχούσαντες xal πτολλοὶ συνδραμόντες καταβαίνουσιν εἰς 

Καισάρειαν, ἐχεῖ γὰρ ἐτύγχανεν ó Κουμανὸς ὦν, ἱχετεύοντες μὴ αὖ- 
τοὺς ἀλλὰ τὸν ϑεὸν οὗτυξρ οἱ νόμοι καϑυβρίσϑησαν ἐχδικῆσαι" ζῆν 

) γὰρ οὐχ ὑπομένειν τῶν πατρίων αὐτοῖς οὕτως στεριυβρισμένων. 

8 112 — bell. Iuà. II 227. 

AMWELatZonaras I p. 515. 

1 ἀλλήλοις] ἀλλήλων MW ὑπ᾽ ἀλλήλων E ἐν τοῖσ στενοῖσ ϑλιβομέ- 
γουσ E Ἐδύο — 2 μυριάδες] ὑπὲρ τοὺς μυρίους bell. Iud. τρεῖς μυριάδας 
Eusebius yovv] ovv AE 2 ἠριϑμήϑησαν E 3 Ἐδὲ MW 4 καὶ 
χλαυϑμοὺς om. E 5 Ἐτοιοῦτον W Ἐάσέλγεια] ἀσελγοῦσ MW luzuria 
Lat παϑήματα] πάϑημα MW πάϑη E — 1 0] δὲ MW, om. E πρῶτον 
πένϑος] τοῦτο καὶ ὃ ϑροῦσ E 8 ἀλλο] ἄλλο τῶ προτέρω E προσέπιπτε») 
προσεπιγίνεται E eti. marg. A — *vov γὰρ — τινὲς] quidam enim qui ex illa 
turba fugientes euaserant Lat ἐφεστώτων WE 9 ἀπωϑεν] ἄποϑεν MW 
et ex corr. ἃ ἄποϑεν ἀπέχουσαν E 10 Καίσαρος] τινα τοῦ χαίσαροσ E 

11 χούμανοσ MWE 12 χώμας] χώρασ AE wicos Lat 138 ἔτοὺς δ᾽ ἐπιφα- 
γεστάτουσ — 15 πάντων 1. ras. m. 2 A Ἐδὲ MW Ἐδήσαντεσ W 
ἄγειν] ἀγαγεῖν E λόγον τῶν τετολμημένων εἰσπράξαντασ post ἄγειν add. 
᾿Ἃ 14 πορϑήσεωσ γενομένης] πορϑήσεωσ τῶν χωρίων ὑπὸ τῶν πεμφϑέντων 
στρατιωτῶν γινομένησ E γενομένης] γενομένησ τῶν κωμῶν A τῶν στρα- 
τιωτῶν τις) ἀτάσϑαλόσ τισ ἐξ αὐτῶν νεανίασ ἃ μωῦσέοσ E 15 λαβὼν] 
λαβὼν σεβασμίωσ E 16 Qyuv] ὄψιν ἀναιδῶσ Ὲ κχκαταχερτομῶν] καταχερ- 

τομῶν καὶ ἀχρατῶσ χκαϑυλαχτῶν E Ἰουδαῖοι δὲ] οἱ δὲ ἰουδαῖοι MWE 
48 ἔτυχεν E. — xovuavoo MWE ὃ χούμανοσ ἐτύγχανεν tr. M 20 τῶν 
πατρίων αὐτοῖς] τῶν πατρίων αὐτοῖσ νόμων i. ras. m. 2, i. marg. νόμων 

Suppl À τῶν πατρίων καὶ νομίμων αὐτοῖσ E τῶν πατρίων -- περιυβρισ- 
᾿ς μένων) dum leges patrias sic tractari uiderent Lat — *ovto MW 
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117 xal Κουμανὸς δείσας, μὴ πάλιν νεωτερίσειεν τὸ τελῆϑος, συμβου- — 
λευσάντων xal τῶν φίλων τὸν ἐνυβρίσαντα τοῖς νόμοις στρατιώτην. 
χεελεχίσας ἔπαυσεν τὴν στάσιν Ex δευτέρου μέλλουσαν ἐξάπτεσϑαι. 

118 VIL. 1. Γίνεται δὲ καὶ Σαμαρείταις πρὸς Ἰουδαίους ἔχϑρα δι᾽ 
αἰτίαν τοιαύτην" ἔϑος 5v τοῖς Γαλιλαίοις ἐν ταῖς ἑορταῖς εἰς τὴν 
ἱερὰν πόλιν τταραγινομένοις ὁδεύειν διὰ τῆς Σαμαρέων χώρας. xol | 
τότε χαϑ᾽ ὅδδὸν αὐτοῖς χώμης Γιναῆς λεγομένης τῆς ἐν μεϑορίῳ 
χειμένης Σαμαρείας τε χαὶ τοῦ μεγάλου πεδίου τινὲς συνάψαντες 

119 μάχην πολλοὺς αὐτῶν ἀναιροῦσιν. “τυϑόμενοι δὲ τὰ πραχϑέντα 
τῶν Γαλιλαίων oi πρῶτοι πρὸς Κουμανὸν ἀφίκοντο xal παρεχά- 
λουν αὐτὸν μετιέναι τῶν ἀνῃρημένων τὸν φόνον. ὃ δὲ χρήμασι 

120 πεισϑεὶς ὑτιὸ τῶν Σαμαρέων ὠλιγώρησεν. ἀγαναχτήσαντες δὲ ixi 
τούτῳ Γαλιλαῖοι τὸ πλῆϑος τῶν Ἰουδαίων ἔπειϑον ἐφ᾽ ὅπλα χωρῆ- 
σαι xci τῆς ἐλευϑερίας ἀντέχεσθαι" δουλείαν γὰρ καὶ xa9' αὑτὴν 
μὲν σειχρὰν ἔλεγον εἶναι, τὴν ἐφ᾽ ὕβρει δὲ παντάπασιν ἀφόρητον. 

191 τῶν δ᾽ ἐν τέλει χαταπραὔνειν αὐτοὺς σπιειρωμένων καὶ τεείσειν τὸν 
^. Κουμανὸν ἐπαγγελλομένων δίκας εἰσττράξασϑαι παρὰ τῶν ἀνῃρηχό- 

των, ἐχείνοις μὲν οὐ προσέσχον, ἀναλαβόντες δὲ τὰ ὅπλα xal βοη- 
ϑεῖν Ἐλεάζαρον τὸν τοῦ 4ewaíov τεαραχαλέσαντες, λῃστὴς δ᾽ οὗτος 
ἣν ἔτη πολλὰ τὴν διατριβὴν ἐν ὄρει τεεποιημένος, κώμας τινὰς 

122 τῶν Σαμαρέων ἐμπρήσαντες διαρτιάζουσι. Κουμανὸς δὲ τῆς πρά- - 

8 117 — bell. Iud. II 231. 

AMWELsatZonaras I p. 514. 
1 Κουμανὸς] κούμανοσ MW ὃ κούμανοσ E — *vsorsouoss W — 2 *ófpol- 

σαντα Μ — 4i. marg..X Lat ἔχϑρα πρὸσ ἰουδαίουσ tr. E — 1 xoc] ἐκ κώ- 
μης coni. — T'uvazc] E ναναῆσ, vc i.ras. maiore, ἡ ex « corr. Α τῆσ ναὶσ MW 
ginais Lat Γήμαν appellat uicum bell.Iud. Ἐτῆσ ἐν μεϑορίῳ κειμένησ om. MW 

Ἐτῆς — S χειμένης] inter samariam et campum maaimum constitutum Lat 

8 ἔτεϊ] δὲ MW 10 ἘΓαλιλαίων] γαλιλαίων τινὲσ καὶ μάλλον Μ κού- — 
μανον MWE 11 μετιέναι] Cocceji μετεῖναι codd. E κέ — inquireret Lat 
τῶν] τῶν ἀδίχωσ E Ἐδ δὲ — 12 ὠλιγώρησεν) at ille pecunias a samaritis 
accipiens neglexit hoc facere Lat 12 πεισϑεὶς] πολλοῖσ ἀποτυφλωϑεὶσ E 

ἘἙὐπὸ τῶν — 13 τούτῳ i. ras. m. 2 A Σαμαρέων] σαμαρέων τὴν ἐχδίχησιν 
A σαμαρέων züztivou μᾶλλον πεισϑεὶσ τὴν ἐχδίχησιν E Ἐδλιγώρησεν ἃ 
13 ὅπλα] ὅπλα καὶ φόνουσ ἃ [14 δουλείαν — 15 ἀφόρητον] seruitutem nam- 
que amarissimam esse dicentes et iniurias inportabiles in talibus non defendi —. 
Lat 15 uiv om. M 16 τῶν δ᾽ — 11 ἀνῃρηκότων) primatibus autem eorum | 
eos compescere uolentibus ac promittentibus quia faceret uindictam cumanus Lat 

Ἐδὲ MW αὐτοὺς] αὐτοὺσ zal συστέλλειν τὴν ταραχὴν AE — litt. *zcl τοὺσ 
- 11 δίχασ i. ras. m 2 A χούμανον MWE ἐπαγγελομένων AE 

Ἐξἰσπράσσεσϑαι MW 19 "δὲ MW 21 χούμανοσ MWE 
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Eeug εἰς αὐτὸν ἀφιχομένης ἀναλαβὼν τὴν τῶν Σεβαστηνῶν ἴλην 
xai zelo τέσσαρα τάγματα τούς τε Σαμαρεῖς χαϑοτιλίσας ἐξῆλϑεν 
lui τοὺς ᾿Ιουδαίους, xal συμβαλὼν :ιολλοὺς μὲν αὐτῶν ἀτιέχτεινεν 
γχελείους δὲ ζῶντας ἔλαβεν. οἱ δὲ τιρῶτοι xara τιμὴν καὶ γένος 

“τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, ὡς εἶδον εἰς οἷον χαχῶν μέγεϑος ὕἥχουσιν, 
μετενδυσάμενοι σάχχους x«l στιοδοῦ τὰς “χεφαλὰς ἀγαπελήσαντες 
γεαντοῖοι τοὺς ἀφεστῶτας παραχαλοῦντες ἤσαν καὶ πείϑοντες σερὼ 
ὀφθαλμῶν ϑεμένους κατασχαφησομένην μὲν αὐτῶν τὴν πατρίδα, 
τὸ δὲ ἱερὸν τιυρττοληϑησόμενον, αὐτῶν δὲ zal γυναιχῶν σὺν τέχνοις 
ἀνδρα:τοδισμοὺς ἐσομένους, μεταϑέσϑαι τὸν λογισμὸν καὶ τὰ One 
δέψαντας ἠρεμεῖν εἰς τὸ λοιπὸν ἀττοχωρήσαντας εἰς τὰ αὑτῶν. 

ταῖτα δὲ εἰσιόντες ἔπεισαν. καὶ οἱ μὲν διελύϑησαν, οἱ λῃσταὶ δὲ 
ἐπὶ τοὺς ἐχυροὺς τότιους πάλιν ἀπῆλθον. ἐξ ἐχείνου τε ἡ σύμ- 
στασα Ιουδαία λῃστηρίων ἐτεληρώϑη. 

2. Σαμαρέων δὲ οἱ τιρῶτοι πρὸς Οὐμμίδιον Κοδρᾶτον τῆς 
Συρίας πιροεστηχότα χατὰ τὸν χαιρὸν ἐχεῖνον ἐν Τύρῳ τυγχάνοντα 
εαραγενόμενοι χατηγόρουν τῶν Ἰουδαίων, ὡς τὰς χώμας αὐτῶν ἐμ- 
χερήσειαν xai διαρπάσειαν, καὶ περὶ μὲν ὧν αὐτοὶ τιετόνϑασιν οὐχ 
οὕτως ἀγαναχτεῖν ἔφασχον, ὡς ὅτι Ῥωμαίων καταφρονήσειαν, ἐφ᾽ 
otc χριτὰς ἐχρὴ ν αὐτοὺς εἴσιερ ἠδίχουν παραγενέσϑαι, 1 uL ὡς 
οὐχ ἐχόντων "yap Ῥωμαίους καταδραμεῖν" ἥχειν οὖν Uv αὐτὸν 
ἐχδικίας τευξόμενοι. ταῦτα μὲν ovv ol Sopuoría χατηγόρουν. Tov- 

δαῖοι δὲ xal τῆς στάσεως χαὶ τῆς μάχης αἰτίους γεγονέναι Σαμα- 
θεῖς ἔφασαν, τερὸ ττάντων δὲ Κουμανὸν δώροις ὑπ᾿ αὐτῶν φϑαρέντα 

$ 122 — bell. Iud. II 236. 

AMWELatZonaras I p. 515. 

1 ἵλην, Li. ras. A εἵλην M εἴλην W 2 Ἐσαμαρείτασ MW 3 συμ- 
βαλὼν] E συλλαβὼν codd. facta — congressione Lat *avtov om. M 
4 *yévovo W 1 vovo ἐφεστῶτασ MWE eos qui resultauerant Lat 9 δ᾽ 

E 10 “τὰ om. MW 11 * óhiaycao  ἔἘαποχωρήσοντασ ΑΜ. αὐτῶν 
MW 12 δὲ εἰπόντες] δ᾽ ἐπιόντεσ E Τὰ ἢ 18 ὀχυροὺσ E . Ἔτε] δὲ 
ΜΗ 14 ἐπληρώϑη)] ἐπλήσϑη MWE 15 δὲ om. W Οὐμμίδιον] Hudson 
ex bell. lud. νουμίδιον (νουμήδιον W) codd. ELat σχουαδράτον E quadratum 
Lat 19 οὕτωσ, vi.ras. A Ἐῤφ᾽ οὖς — 22 τευξόμενοι] ad quorum iudicium 

debuerant pro sua uel si qua fuisset laesione concurrere, nunc autem quasi ro- 
manos iudices non haberent haec ab eis acta dicebant et propterea uindictam 
fieri postulabant Lat 20 *obg] o6  Ἔἠδικοῦντο E *zagaysvéa9ci] 

ἢ νῦν] viv δὲ E. 21 Ἐῤωμαίουσ ἡγεμόνασ tr. M τς οὖν 
Ἐχατηγόρουν — 23 Σαμαρεῖς om. MW 24 χούμανον MWE ὑπ᾽ 

᾿ αὐτῶν — 298,1 φόνον) corruptum qui peremptorum necem noluit uindicare Lat 
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xai τταρασιωπήσαντα τὸν τῶν ἀνῃρημένων φόνον. xoi Κουαδρᾶτος 
ἀχούσας ὑπτερτίϑεται τὴν χρίσιν, εἰτεὼν ἀποφανεῖσϑαι, ἐπειδὰν εἰς 
τὴν Ιουδαίαν παραγενόμενος ἀχριβέστερον ἐπιγνῷ τὴν ἀλήϑειαν. 
zal oi μὲν ἀπιγΐεσαν ἄπραχτοι. μετ᾽ οὐ πολὺν δὲ χρόνον ὃ Kova- 
δρᾶτος ἧχεν εἰς Σαμάρειαν, ἔνϑα διαχούσας αἰτίους τῆς ταραχῆς 
ὑπέλαβε γεγονέναι τοὺς Σαμαρεῖς. Σαμαρέων δὲ χαὶ Ἰουδαίων ovo- 
τινας νεωτερίσαντας ἔμαϑεν ἀνεσταύρωσεν otc Κουμανὸς ἔλαβεν 
αἰχμαλώτους. χαχεῖϑεν εἰς χώμην τινὰ παραγενόμενος «Δὐδδαν 
πόλεως τὸ μέγεϑος οὐχ ἀποδέουσαν χαϑίσας ἐπὶ βήματος χἂχ 

δευτέρου τῶν Σαμαρέων διαχούσας διδάσχεται παρά τινος Σαμα- 
ρέως, ὅτι τῶν Ἰουδαίων τις τιρῶτος ὄνομα “όητος καί τινὲς σὺν 

αὐτῷ νεωτερισταὶ τέσσαρες τὸν ἀριϑμὸν πείσειαν τὸν ὄχλον ἐπὶ 
τῇ Ῥωμαίων ἀτοστάσει. χἀχείνους μὲν ὃ Κουαδρᾶτος ἀνελεῖν 
χιροσέταξεν, τοὺς δὲ στιερὶ “Τνανίαν τὸν ἀρχιερέα xoi τὸν στρα- 
τηγὸν νανον δήσας εἰς Ῥώμην ἀνέττεμιψεν τεερὶ τῶν “τεπιραγμένων 
λόγον ὑφέξοντας Κλαυδίῳ Καίσαρι. χελεύει δὲ καὶ τοῖς τῶν Σα- 

μαρέων τερώτοις xoci τοῖς Ἰουδαίοις Κουμανῷ τε τῷ ἐπιτρόπῳ xol 
Κέλερι, χιλίαρχος δ᾽ ἦν οὗτος, éw^ ᾿Ιταλίας ἀπιέναι πρὸς τὸν αὖ- 

τοχράτορα χριϑησομένους ἐπ αὐτοῦ περὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους ζητή- 
σεων. αὐτὸς δὲ δείσας, μὴ τὸ τιλῆϑος πάλιν τῶν Ἰουδαίων νεω- 
τερίσειεν, εἰς τὴν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν zójav ἀφιχνεῖται" χαταλαμ- 
βάνει δ᾽ αὐτὴν εἰρηνευομένην xoi ττάτριον ἑορτὴν τῷ ϑεῷ τελοῦσαν. 
γειστεύσας οὖν μηδένα νεωτερισμὸν σταρ᾽ αὐτῶν γενήσεσϑαι xara- 
λιτὼν ἑορτάζοντας ὑττέστρεψψεν εἰς ᾿Ἵντιόχειαν. 

$ 128 — bell. Iud. II 241. 

AMWELat Zonaras I p. 515. 
2 Ἐάποφαίνεσϑαι MW 83. ἐπιγνώη MWE 4i marg. Y7Lat  5*£v$« 

— τ ἔμαϑεν] ubi auctores seditionis audiens et quosdam samaritanorum ac iudae- 
orum indisciplinatos inuenies Lat ὃ *aiviova — ὃ σαμαρεῖσ i. ras. m. 2 A 
6 τοὺς Σαμαρεῖς. Σαμαρέων] σαμαρέων MW σαμαρεῖσ oo E Ἰουδαίων 

οὕστινας] ἰουδαίουσ τινὰσ E 7 χούμανοσ MWE S «Ἱύδδαν] λύδδαν Atyo- 
μένην E nomine liddam Lat 11 Δόητος] δόρτοσ MW δόϊτοσ E doitus Lat 

12 πείσαιαν M. πείσαισαν WE 13 χουαδράτησ E 19 ἀπέπεμψε 

MWE 16 τοῖς — 17 xal om. E 17 xal τοῖς Ἰουδαίοις] om. MW τοῖσ 
ἐἰουδαίων E Lat χουμάνω MWE *ro τε tr. MW 18 χιλίαρχος — 
Ἰταλίας] millenario et uiolentiarum inhihitori Lat Ἐδ᾽ iy] δὲ MW ἐπ᾿ 

Ἰταλίας} Lowthius ἐπὶ τῆς βίασ codd. E ἀπιέναι] Hudson ἀπεῖναι codd, E 
ut — pergerent Lat 19 *2x' avo MW 20 πλῆϑος πάλιν] AELat προαλὲσ 
MW "νεωτερήσειεν W 21 τῶν om. E 232 "δὲ MW 23 yevijota Dau] 
γεγενῆσϑαι AE generari Lat. 24 ὑπέστρεφεν AE 



ANTIQ. IUD. XX 134—139 (VI. 3. VII. 1) 299 

3. Oi περὶ Kovuavóv δὲ xol τοὺς πρώτους τῶν Σαμαρέων 
ἀναπεμφϑέντες εἰς Ῥώμην λαμβάνουσι παρὰ τοῦ αὐτοχράτορος 
ἡμέραν, xa9^ ἣν περὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητήσεων λέγειν 
ἔμελλον. σπουδὴ δὲ μεγίστη τῷ Κουμανῷ x«i τοῖς Σαμαρεῦσιν 

| ἦν παρὰ τῶν Καίσαρος ἀπιελευϑέρων xol φίλων, XY τιξριεγένοντο 

τῶν Ἰουδαίων, εἰ μή ττερ :1γρίπτππας ὃ νεώτερος ἐν τῇ Ῥώμῃ vvy- 
χάνων χατασπευδομένους ἰδὼν τοὺς τῶν ᾿Ιουδαίων τερώτους ἐδεήϑη 
γολλὰ τῆς τοῦ αὐτοχράτορος γυναιχὸς ᾿“Τγριετιτείνης τιεῖσαι τὸν ἄνδρα 
διαχούσαντα τιρεπόντως τῇ ἑαυτοῦ διχαιοσύνῃ τιμωρήσασϑαι τοὺς 

0 αἰτίους τῆς ἀποστάσεως. χαὶ Κλαύδιος τῇ δεήσει ταύτῃ τεροευ- 
τρετεισϑεὶς vai διαχούσας, ὡς εὗρε τῶν χαχῶν ἀρχηγοὺς τοὺς Σαμα- 
ρείτας γενομένους, τοὺς μὲν ἀναβάντας zog αὐτὸν ἐχέλευσεν ἀναιρε- 
ϑῆναι, τῷ Kovuavq δὲ φυγὴν ἐπέβαλεν, Κέλερα δὲ τὸν χιλίαρχον 

ἐχέλευσεν ἀγαγόντας εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα σιάντων δρώντων ἐπὶ τὴν 
5 πόλιν πᾶσαν σύραντας οὕτως ἀποχτεῖναι. 

VIL 1. Πέμπει δὲ xoi Κλαύδιον Φήλιχα Πάλλαντος ἀδελφὸν 
τῶν χατὰ τὴν Ἰουδαίαν τιροστησόμενον πιραγμάτων. τῆς δ᾽ ἀρχῆς 
δωδέχατον ἔτος ἤδη :τεϊτληρωχὼς δωρεῖται τὸν ZAyotzzav τῇ Φιλέτε- 
σου τετραρχίᾳ xci Βαταναίᾳ προσϑεὶς αὐτῷ τὴν Τραχωνῖτιν σὺν 

) “βέλλᾳ: “υσανία δ᾽ αὕτη γεγόνει τετραρχία᾽ τὴν Χαλχίδα δ᾽ av- 
τὸν ἀφαιρεῖται δυναστεύσαντα ταύτης ἔτη τέσσαρα. λαβὼν δὲ τὴν 
δωρεὰν τταρὰ τοῦ Καίσαρος :41γρίπττας ἐχδίδωσι πρὸς γάμον “Ἵζίζῳ 
τῷ Ἐμεσῶν βασιλεῖ τιεριτέμνεσϑαι ϑελήσαντι “Ιρούσιλλαν τὴν ἀδελ- 
quv* Ἐπιφανὴς γὰρ ὃ ᾿ΑἈντιόχου τοῦ βασιλέως παῖς “ταρητήσατο 

) τὸν γάμον μὴ βουληϑεὶς τὰ Ιουδαίων ἔϑη μεταλαβεῖν καίττερ τοῦτο 

8 134 — bell. Iud. II 245. 

AMWELatZonaras I p. 515. Photius bibl. p. 317a Bekker. 

1 χούμανον MWE 4 χουμάνω ΜΕ — 5 *zàv] χαὶ MW ἔἕπεριε- 
γίνοντο W S rov om. AE 9 διαχούσαντα] δικάσαντα MWE causam 

audiens Lat αὐτοῦ MWE 10]. marg. Α11 Lat 11 Ἐσαμαρεῖσ MW 
13 χουμάνω MWE χκελλέρα E 14 Ἐάγοντασ MW 16 i. marg. X777 
Lat  zA«vàoc E φίλιχα ex φήλικα corr. Α πάλαντοσ E 11 ὃ 138—143 

. excerpsit Photius δὲ MWE 18 *óoóéxetov] decimum Lat ἤδη om. 
E ἐπεπληρωχότοσ MW 19 σὺν ᾿Αβέλλᾳ]! συνέβαλε M. συνέβαλλε W σὺν 
ἀβέλα E una cum abela Lat 20 *Avoavíov (ov ex « corr. A) A Phot 

Ἐδὲ MW ἐγεγόνει E Phot. *ó' om. MW 21 Ἐάφαιρεῖται ταὐύτησ 
δυναστεύσαντα (litt. αὐ ταύτησ δυναστεύσαν i. ras. m. 2) tr. A 22 *AGCO 

. Phot. 23 *'Euscov] amasorum Lat 'Eu£ccv Phot. Ἐδρουσίλλαν MW 
 δρουσίλαν Phot. 24 ἀντίοχοσ E 25 βουληϑεὶς] βουληϑεὶσ εἰσ E 
25 μεταλαβεῖν] μεταβαλεῖν E 
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ποιήσειν πιροὐττεσχημένος αὐτῆς τῷ πατρί. xci Παριάμμην δ᾽ 
ἐξέδωχεν Moyshdq τῷ Ἑλκίου παιδὶ πρότερον ὑπὸ ᾿1γρίππα τοῦ 
πατρὸς ἁρμοσϑεῖσαν αὐτῷ, καὶ γίνεται ϑυγάτηρ αὐτοῖς ὄνομα 
Βερεγίχη. 

2. Διαλύονται δὲ τῇ “Τρουσίλλῃ πρὸς τὸν Ἴάζιζον οἱ γάμοι : 
μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον τοιαύτης ἐμττεσούσης αἰτίας" xad ὃν χρόνον 
τῆς Ιουδαίας ἐπετρότεευε Φῆλιξ ϑεασάμενος ταύτην, xci γὰρ ἦν 
χάλλει πτασῶν διαφέρουσα, λαμβάνει τῆς γυναιχὸς ἐπειϑυμίαν, xol 
ἄτομον ὀνόματι τῶν ἑαυτοῦ φίλων Ἰουδαῖον, Κύπριον δὲ τὸ γένος, 
μάγον εἶναι σχητιτόμενον στέμττων πρὸς αὐτὴν ἔτεειϑεν τὸν ἄνδρα 
χαταλιττοῦσαν αὐτῷ γήμασϑαι, μαχαρίαν ποιήσειν ἐπαγγελλόμενος 
μὴ ὑπερηφανήσασαν αὐτόν. T δὲ χαχῶς πράττουσα χαὶ φυγεῖν 
τὸν ἐκ τῆς ἀδελφῆς Βερενίκης βουλομένη φϑόνον αὑτῇ διὰ τὸ 
χάλλος τταρεχάλει 7σταρ᾽ ἐχείνης οἰόμενος οὐχ ἐν ὀλίγοις ἔβλατετεν, 

“παραβῆναί τὲ và ττάτρια νόμιμα τεείϑεται xol τῷ Φήλικε γίμασϑαι: 
τεχοῦσα δ᾽ ἐξ αὐτοῦ παῖδα προσηγόρευσεν ᾿4γρίπτταν. ἀλλ᾽ 
μὲν τρόπον ὃ νεανίας οὗτος σὺν τῇ γυναικὶ κατὰ τὴν ἐχπύρωσιν 
τοῦ Βεσβίου ὄρους ἐπὶ τῶν Τίτου Καίσαρος χρόνων ἠφανέσϑη, 
μετὰ ταῦτα δηλώσω. 

3. Βερενίχη δὲ μετὰ τὴν Ἡρώδου τελευτήν, ὃς αὐτῆς ἀνὴρ 
καὶ ϑεῖος ἐγεγόνει, ττολὺν χρόνον ἐτειχηρεύσασα, φήμης. ἐπισχούσης, 
ὅτι τἀδελφῷ συγείη, zt eld et Πολέμωνα, Κιλικίας δὲ ἣν οὗτος βα- | 

σιλεύς, “τεριτεμόμενον ἀγαγέσθαι ττρὸς γάμον αὐτήν" οὕτως γὰρ 

AMWELatZonaras I p. 516. Photius bibl. p. 317a Bekker. 

1 προϊποσχόμενοσ MW μαριάμην E mariam Lat 9] δὲ MW, om. 

E 2 ἀγρίππου E 3 πατρὺς] MWELatPhot παιδὸσ A * cvtoic] 
avtjo MW 4 Βερενίχη! A Phot βερνίχη MWE beronice Lat ὃ ἘΔρουσίλα 
(genet.) Phot *'ACGCov Phot 6 χρόνον] καιρὸν MWE 1 *éxetoonevot . 
W φίλιξ, i ex ἢ corr. À φίληξ E 9 Ἄτομον] AE σίμωνα MWLat et 1. 

marg. A *lovóuioy W τὸ om. MWE 10 πέμπει E  ἔπειϑεν)] ἔπειϑέ 
τε E 12 μὴ — αὐτὸν] om. E ἡ δὲ — 15 γήμασϑαι illa uero non 
bene faciens declinare uolens inuidiam berenicae sororis propter pulchritudinem 
suam transcendere paternas sollemnitates flexa est et felicis nuptias est secuta 

Lat 13 βερνίχησ MW αὑτῇ — 14 ἔβλαπτεϊ διὰ γὰρ τὸ κάλλος παρ᾽ 
ἐχείνης ἐν οὐκ ὀλίγοις ἐβλάπτετο ed. pr. αὐτῆ MW 14 παρεχάλει ras. 
circiter 10 litt. A οἰόμενος] yo ὑποπτευόμενοσ ἱ. τιᾶτα. ἃ ἐν οὐχ tr. MW 
15 τε τὰ] τώ τε MW τὰ E φίλικι, ἰ ex ἡ corr.  φίληκι E 10 "δὲ MW 

11 οὗτος! ἑχεῖνοσ MW iste Lat 20 βερνίχη MWE berenice Lat 
11 "ἐπισχούσης! ἐπισχυούσης Ernesti 22 συνείη] yp συνοικεῖ i. marg. A avy- 
ἡει MWE coiret Lat ἘΚιλικίας] /yciae Lat δ᾽ E. 23 ἄγεσϑαι MWE 
* y&o om. MW 
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ἐλέγξειν Qevo ψευδεῖς τὰς διαβολάς. καὶ ὁ Πολέμων ἐπείσϑη μιά- 

λιστα διὰ τὸν πιλοῦτον αὐτῆς" οὐ μὴν ἐχεὶ τεολὺ συνέμεινεν ὃ ὁ γάμος, 

ἀλλ᾽ ἡ Βερενίκη δι᾿ ἀχολασίαν, ὡς ἔφασαν, χαταλείτεει τὸν IoAé- 
μωνα. ὃ δ᾽ ἅμα τοῦ τὲ γάμου xci τοῦ τοῖς ἔϑεσι τῶν Ἰουδαίων 
ἐμμένειν ἀπήλλαχτο. τῷ αὐτῷ δὲ χαιρῷ χαὶ Ἰαριάμμη χίαραιτη- 

σαμένη τὸν “Ἰρχέλαον συνῴχησε “]ημητρίῳ τῶν ἐν “ἀλεξανδρείᾳ 

Ιουδαίων τιρωτεύοντι γένει ve xai τιλούτῳ" τότε με χαὶ τὴν ἀλα- 

βαρχίαν αὐτὸς εἶχεν. γενόμενον δ᾽ αὐτῇ παιδίον ἐξ ἐχείνου Myoun- 
γεῖνον προσηγόρευσεν. ἀλλὰ περὶ μὲν ἑχάστου τούτων μετὰ ἀχρι- 

βείας ὕστερον ἀταγγελοῦμεν. 
VIIL 1. Τελευτᾷ δὲ Κλαύδιος Καῖσαρ βασιλεύσας ἔτη δεχα- 

τρία χαὶ μῆνας ὀχτὼ σιρὸς ἡμέραις εἴχοσι, xai λόγος ἦν παρά τίνων, 
ὡς ὑτιὸ τῆς γυναιχὸς “Ἵγρισπίνης φαρμάχοις avr gto. ταύτης γα- 
τὴρ μὲν ἣν Γερμανιχὸς ὃ Καίσαρος ἀδελφός, ἀνὴρ δὲ γενόμενος 
“Ιομέτιος Ἠνόβαρβος ὃ τῶν ἐπισήμων κατὰ τὴν Ῥωμαίων πόλιν. 

οὗ τελευτήσαντος χηρεύουσαν αὐτὴν vl πολὺν χρόνον Κλαύδιος 

ἄγεται πρὸς γάμον ἐπαγομένην xal παῖδα Δομέτιον ὁμώνυμον τῷ 
πατρί. προανῃρήκχει δὲ τὴν γυναῖκα ἸΠεσσαλῖναν διὰ ζηλοτυπίαν, 
ἐξ ἧς αὐτῷ καὶ τταῖδες ἐγεγόνεσαν Βρεττανιχός τε χαὶ ᾿Οχταουία. 
ἣν γὰρ “Ἵντωνιαγὴ χαὶ πρεσβυτάτη τῶν ἀδελφῶν, ἣν ἐκ Πετίνης τῆς 
πρώτης γυναιχὸς εἶχεν. xol δὴ τὴν Oxraovíav ἥρμοσεν τῷ Νέρωνι" 
τοῦτο γὰρ ἢ στεθῦν αὐτὸν ἐχάλεσεν εἰσποιησάμενος υἱὸν ὃ Καῖσαρ. 

$ 148. — — bell. Iud. I 24$. 

AMWELat Zonaras I p. 517. 
1*gevo] ὥστε ὃ ἀλλ᾽ ἢ! ἀλλὰ ΜΕ βερνίχη MW beronice Lat 
χατέλιπε E 4 ante ὃ ras. 1litt. A δὲ MWEetexcorr.A ὅ μα- 

ριάμη E maria Lat 6 τῶν] ex corr. ἃ τῶ A'MWE τῶν — 1 πλούτῳ) 
alexandrino iudaeo genere et diuitiis ualde claro Lat 8 *j' om. MW 
*'Aygunivov] agrippae uocabulo Lat 12 xc) om. WE “ ἡμέρασ E 
14 Γερμανικὸς --- γενόμενος (ὃ om. W)) WE γερμανικὸσ τιβερίου καίσαροσ 

ἀδελφόσ ἀνὴρ γενόμενοσ, litt. σ τιβερίου --- γενόμενοσ i. ras. m. 2 paullo spatio- 
sius scriptae À γερμανιχὸσ καίσαροσ ἀδελφὸσ M. germanicus caesaris frater 
uir autem eius Lat 15 Δομέτιος Hvógeofoc] ed. pr. δομέτιοσ ἦν ὃ βάρβαροσ 

Α καίσαροσ ἀδελφὸσ δομέτιοσ ἣν ὃ βάρβαροσ W δομέτιος βάρβαρος Μ nv δο- 

μέτιοσ ὃ βάρβαροσ E dometius barbarus Τὰς ὃ om. E 16 ἐπὶ πολὺν χρόνον 
om. E 18 δὲ] γὰρ E μεσαλίναν E 19 ἐξ ἧς — 21 εἶχεν] ex qua filios ha- 
buerat brittannicum et octauiam. erat autem ei et antonia filia senior, quam ex 
prima uxore nomine petina habuerat Lat χαὶ om. MWE — ἐγεγόνεισαν MWE 
βρετανικὸσ E. cc om. MWE — Ὀχταουία) Hudson ex Lat ὀχταούϊοσ καὶ ὀχτα- 
ουΐα codd. E 20 ἦν γὰρ ᾿ἀντωνιανὴ zal] ἡ καὶ MW, om. E ἦν δὲ zal αὐτῷ Av- 
τωνία Hudson ἦν γὰρ καὶ ᾿Αντωνία 7; coni.; cf. bell. Iud. et Sueton. Claud. 27 

- v αἱ 

Πετίνης] πετείνησ MWE 22 *vovto A. υἱὸν] αὐτὸν E 
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802 ANTIQ. IUD. XX 151—157 ({{Π|. 3.3) 

151 9. «Ιεδοικυῖα δ᾽ ἢ ̓ Αγριτιτεῖνα, μὴ ὃ Βρεττανικὸς ἀνδρωϑεὶς | 
^ 

αὐτὸς παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν ἀρχὴν τεαραλάβοι. τῷ δὲ αὐτῆς παιδὲ 
προαρπάσαι βουλομένη τὴν ἡγεμονίαν τά τε περὶ τὸν ϑάνατον τοῦ | 

152 Κλαυδέου, καϑάττερ ἦν λόγος, διετεράξατο, xci παραχρῆμα πέμπει | 
τὸν τῶν στρατευμάτων ἔπαρχον Βοῦρρον xai σὺν αὐτῷ τοὺς χιλι- 
άρχους τῶν τὲ ἀπελευϑέρων τοὺς τελεῖστον δυναμένους ἀπάξοντας eic 
τὴν παρεμβολὴν τὸν Νέρωνα χαὶ προσαγορεύσοντας αὐτὸν αὐτοχρά- 

153 τορα. Νέρων δὲ τὴν ἀρχὴν οὕτως “πταραλαβὼν Βρεττανιχὸν μὲν ἀδή- 
λως τοῖς στολλοῖς ἀναιρεῖ διὰ φαρμάχων, φανερῶς δ᾽ οὐχ εἰς μαχρὰν 
τὴν μητέρα τὴν ἑαυτοῦ φονεύει, ταύτην ἀμοιβὴν ἀποτίσας αὐτῇ ov 
μόνον τῆς γενέσεως ἀλλὰ χαὶ τοῦ ταῖς ἐχείνης μηχαναῖς τὴν Ῥωμαίων | 

ἡγεμονίαν παραλαβεῖν. χτείνει δὲ καὶ τὴν Oxraovíav, ἡ συνῴχει, 
πολλούς τε ἐπιφανεῖς ἄνδρας ὡς ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπιβουλὰς συντιϑέντας. 

154 3. L4ÀÀà περὶ uiv τούτων ἐῶ πιλείω γράφειν" πολλοὶ γὰρ 
τὴν τεερὶ Νέρωνα συντετάχασιν ἱστορίαν, ὧν οἱ μὲν διὰ χάριν &U 
γεξητονϑότες ὑτε αὐτοῦ τῆς ἀληϑείας ἡμέλησαν, οἱ δὲ διὰ μῖσος 

χαὶ τὴν πρὸς αὐτὸν ἀπέχϑειαν οὕτως ἀναιδῶς ἐνεταρῴνησαν τοῖς 
155 ψεύίσμασιν, ὡς ἀξίους αὐτοὺς εἶναι χαταγνώσεως. xal ϑαυμάζειν 

οὐχ ἔπεισί μοι τοὺς περὶ Νέρωνος ψευσαμένους, ὅπου μηδὲ τῶν 
πρὸ αὐτοῦ γενομένων γράφοντες τὴν ἀλήϑειαν τῆς ἱστορίας τετηρή- 
χασιν, καίτοι πρὸς ἐχείνους αὐτοῖς οὐδὲν μῖσος ἣν ἅτε μετ᾽ αὐτοὺς 

156 πολλῷ γρόνῳ γενομένοις. ἀλλὰ γὰρ τοῖς μὲν οὐ πιρονοουμένοις 
τῆς ἀληϑείας ἐξέστω γράφειν ὡς ϑέλουσιν, τούτῳ γὰρ χαίρειν 

157 ἐοίχασιν, ἡμεῖς δὲ σχοττὸν προϑέμενοι τὴν ἀλήϑειαν τὰ μὲν dn 
τημένα τῆς προκειμένης ἡμῖν πραγματείας ἐστε ὀλίγον μνήμης ἀξιοῦ- 
μεν, τὰ Ü ἡμῖν τοῖς Ἰουδαίοις συμπεσόντα Pere ov τεαρέργως 

μήτε τὰς συμφορὰς μήτε τὰς ἁμαρτίας διασαφεῖν ὀχνοῦντες. ἔπαν- 

ἤξω τοίνυν inl τὴν τῶν οἰχείων σπεραγμάτων διήγησιν. 

$ 109 ΞΞ bell. Iud. p 250. 

AMWELat Zonaras 1 p. $1 
| "δὲ MW βρετανιχὸσ E brittannicus Lat 2. δὲ om. E ὃ. Ἔσε] ye A 

4 χαϑάπερ ἢν] óc Ε΄ 6 πλεῖστον] πλείστουσ AW πλεῖστα ed. pr. valde Lat 
7 Ἐχαὶ — αὐτοχράτοραϊ et eun more principis adorarent Lat 8 οὕτω ΜΕ 

Boezavixov E brittannicum Lat 9 φανερῶς — μαχρὰν om. Lat δὲ MWE 
11 γενέσεως] yo γεννήσεωσ i. marg. A 13 ἐπ᾿ αὐτὸν — συντιϑέντας] αὐτῶ 
ἐπιβουλεύοντασ E συνϑέντας Ernesti 14 ἐῶ — γράφειν] οὐ πλείω E 
15 ὧν om. MW 117 x«l suppl m. 1 A 18 αὐτοὺς om. W — 22 γενομένουσ 

M 24 τὴν ἀλήϑειαν προϑέμενοι ἰτ. WW 20 δὲ ΜῊ ὑμῖν W 21 μήτε τὰς 

συμφορὰς om. W — litt. οὔντεσ ἐπανήξω — 28 τὴν toi. τᾶ8. τὰ. 2 ἃ ἐπανάξω i 
AE (sed in cod. Busb. utrum ἐπανήξω an ἐπανάξω scriptum sit certo distingui — 

non potest) reucrtar Lat 28 rolvvy] τοίνυν τὸν λόγον A δὲ τὸν λόγον Ej 



ANTIQ. IUD. XX 158—163 (VIII. 4. 5) 303 

4. Τῷ yàg πρώτῳ τῆς Νέρωνος ἀρχῆς ἔτει τελευτήσαντος 
- 2 , ] , 5 ) 4: -͵ : ) ^ ^ ^ ) * "Wl 

τοῦ Ἐμέσων δυνάστου 24CíCov Σόεμος ἀδελφὸς τὴν ἀρχὴν διαδέχεται. 
τὴν δὲ τῆς μιχρᾶς Τρμενίας τιροστασίαν ᾿Τριστόβουλος «Ηρώδου 

AMygluztav δὲ δωρεῖται μοίρᾳ τινὶ τῆς Γαλιλαίας ὁ Καῖσαρ Τιβε- 
ριάδα xci Ταριχέας ὑπαχούειν αὐτῷ κελεύσας, δίδωσι δὲ καὶ Tov- 
λιάδα πόλιν τῆς Περαίας xal κώμας τὰς περὶ αὐτὴν δεκατέσσαρας. 

5. Τὰ δὲ xarà τὴν Ἰουδαίαν πράγματα πρὸς τὸ χεῖρον ἀεὶ 
τὴν ἐπίδοσιν ἐλάμβανεν" λῃστηρίων ydg ἡ χώρα πάλιν ἀνε λήσϑη 
xoci γοήτων ἀνθϑρώτεων, οἱ τὸν ὄχλον ἠπτάτων. ἀλλὰ τούτους μὲν 
ὁ Φῆλιξ πολλοὺς χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν σὺν τοῖς λῃσταῖς λαμβάνων 
ἀγήρει, χαὶ Ἐλεάζαρον δὲ τὸν «Τιναίου τταῖδα τὸν συστησάμενον 
TOY λῃστῶν τὸ σύνταγμα δι᾿ ἐνέδρας εἷλεν ζώντα᾽ “πτίστιν γὰρ αὐτῷ 
προτείνας bzig τοῦ μηδὲν χιείσεσϑαι χαχὸν τιείϑει πρὸς αὐτὸν 

ἀφικέσϑαι χαὶ δήσας ἀνέπεμψεν εἰς Ῥώμην. ἔχων δὲ χαὶ ἀπεχϑεὺς 

χερὸς τὸν ἀρχιερέα Ἰωνάϑη y ὃ or; Au διὰ τὸ πολλάχις bz αὐτοῦ 

γουϑετεῖσϑαι τιερὶ τοῦ χρειττόνως πιροΐστασϑαι τῶν κατὰ τὴν Tov- 

δαίαν πραγμάτων, μὴ xai μέμψιν αὐτὸς ὀφλοίη “ταρὰ τοῖς πελή- 
ϑεσιν αἰτησάμενος ἔχεῖνον σπταρὰ τοῦ Καίσαρος πεμφϑῆναι τῆς 

Ἰουδαίας imírgomov, πρόφασιν ἐπενόει δι᾿ ἧς μεταστήσεται τὸν 

συνεχῶς ὀχληρὸν αὐτῷ γινόμενον" βαρὺ γὰρ τοῖς ἀδικεῖν ϑέλουσιν 
τὸ συνεχῶς νουϑετοῦν. χαὶ δὴ διὰ τοιαύτης αἰτίας ὃ Φῆλιξ τὸν 
γειστότατον τῶν Ιωνάϑου φίλων “᾿Ιεροσολυμίτην τὸ γένος 4΄ωρὰν 
ὀνόματι “τείϑει πολλὰ χρήματα δώσειν ὑπιισχνούμενος ἐπαγαγεῖν 

$ 158 — bell. xi Ii 2525. 

AMWELatZonaras I p. 517. Photius bibl. p. 317a Bekker. 
1 *Zre. om. MW 2. ᾿Εμέσων] ἐμεσῶν (£ue ex ἀμα corr. m. 1 A) AE ama- 

sorum Lat cf. $ 139 et XIX 338 *óvv&cotov] βασιλέωσ MW rege Lat Σόεμος] 

E ὃ ἐμὸσ Α ἐμὸσ MW meus Lat 4 τῆς] τοῦ E. ὃ 159 excerpsit Photius 
τὸν ᾿᾿γρίππαν. -- 5 vol] τῶ ἀγρίππα δεδώρηται μοίραν τινὰ E ὅ δὲ 

om. MW 6 Ἐταριχαίασ, «Li. ras. A taricae Lat ὑπακούειν — χελεύσας 
om. E Ἰουλιάδα] λουλίδα E " ἔτὴῆσ iterat W Ἐ δεχατέσσαρας] τεσσα- 

ρεσκαίδεκα MW δέχα Phot. 8 πράγματα om. E 9 ξέἐλάμβανον M 
10 τούτων E quorum Lat 11 φῖλιξ, t ex ἢ corr. À φήληξ M φίληξ E 
ἡμέραν om. E 12 δειναίου MWE 15 Ἑἀνέπεμπεν MW *»a«l om. 
MW ἀπεχϑῶσ καὶ tr. E 16 Ἐάρχιερέα] ἀρχιερέα τὸν MW φῖλιξ, 
t ex ἢ corr. Α φήληξ M φίληξ E 17 Ἐχρείττονοσ MW 19 “αἰτησό- 
μενοσ ἃ 21 γενόμενον E Ἐξθέλουσι MW 22 Ἐγουϑετεῖν W 
διὰ τοιαύτην αἰτίαν M qUAS, τ ex ἢ corr. Α φήληξ M 23 Ἐδώραν MW 

24 πολλὰ om. MW . *zoAÀé — ὑπιαχνούμενος] multarum pecuniarum 
promissione Lat "ἐπάγειν MW 

158 

τῆς Χαλκίδος βασιλέως παῖς ὑπὸ Νέρωνος ἐγχειρίζεται. καὶ τὸν 159 — 

100 

161 

162 

163 



106 

167 

168 

169 

904 ANTIQ. IUD. XX 168--- 169 (VIII. 5. 6) 

τῷ Ἰωνάϑῃ τοὺς [ληστὰς) ἀναιρήσοντας, καἀχεῖνος ὑτεαχούσας ἐμη- 
χανήσατο διὰ τῶν λῃστῶν πραχϑῆναι τοιούτῳ τρόπῳ τὸν φόνον" 
ἀνέβησάν τινες αὐτῶν εἰς τὴν πόλιν ὡς προσχυνήσοντες τὸν ϑεὸν 
ὑπὸ τὰς ἐσθῆτας ἔχοντες ξιφίδια καὶ συναναμιγέντες τῷ Ἰωνάϑῃ 
χτείνουσιν αὐτόν. ἀνεχδιχήτου δὲ τούτου τοῦ φόνου μεμενηχότος 
μετὰ πάσης τὸ λοιπὸν ἀδείας ἀναβαίνοντες ἐν ταῖς ἑορταῖς oi 
λῃσταὶ xci τὸν σίδηρον óuoícg χεχρυμμένον ἔχοντες συναναμιγνύ- 

μένοι τοῖς πλήϑεσιν ἀνήρουν μέν τινας ἑαυτῶν ἐχϑρούς, οὃς δ᾽ 
ἐτεὶ χρήμασιν ἄλλοις ὑπηρετοῦντες, οὐ μόνον χατὰ τὴν ἄλλην πόλιν 
ἀλλὰ xal κατὰ τὸ ἱερὸν ἐνίους" xal γὰρ ἐχεῖ σφάττειν ἐτόλμων, 
οὐδ᾽ ἐν τούτῳ δοχοῦντες ἀσεβεῖν. διὰ τοῦτ᾽ οἶμαι χαὶ τὸν ϑεὸν 
μισήσαντα τὴν ἀσέβειαν αὐτῶν ἀττοστραφῆναι μὲν ἡμῶν τὴν στόλιν, 
τὸ δὲ ἱερὸν οὐχέτι χαϑαρὸν οἰχητήριον αὐτῷ χρίναντα Ῥωμαίους 
ἐπαγαγεῖν ἡμῖν xai τῇ τιόλει χαϑάρσιον 7τῦρ xal δουλείαν ἔτπει- 
βαλεῖν σὺν γυναιξὶν χαὶ τέχνοις σωφρονίσαι ταῖς συμφοραῖς βου- 
λόμενον ἡμᾶς. 

0. Τὰ μὲν οὖν τῶν λῃστῶν ἔργα τοιαύτης ἀνοσιότητος ἐπλήρου 
τὴν τεύλιν, οἱ δὲ γόητες xol ἀπατεῶνες ἄνϑρωποι τὸν ὄχλον Exet- 

Sov αὐτοῖς εἰς τὴν ἐρημίαν ἕπεσϑαι" δείξειν γὰρ ἔφασαν ἐναργῆ᾽ 
τέρατα xal σημεῖα χατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ πρόνοιαν γινόμενα. χαὶ 
πολλοὶ πεεισϑέντες τῆς ἀφροσύνης τιμωρίας ὑττέσχον" ἀναχϑέντας 
γὰρ αὐτοὺς Φῆλιξ ἐχόλασεν. ἀφιχνεῖται δέ τις ἐξ «Αἰγύπτου χατὰ 
τοῦτον τὸν χαιρὸν εἷς Ἱεροσόλυμα. προφήτης εἶναι λέγων χαὶ συμ- 
βουλεύων τῷ δημοτιχῷ τιλήϑει σὺν αὐτῷ ττρὸς ὅρος τὸ τεροσαγο- 

$ 163 — bell. Iud. II 254. 

AMWELatZonaras I p 518. 

1*roin confinio uersuum iterat λῃστὰς suspectum ὑπακούσας] ὑπή- 

zovotv E 3 ἀνέβησαν] ἀνέβησαν γὰρ E αὐτῶν] suppl. m. 1 M τῶν ληστῶν 
E ὡς οπι. Εἰ ϑεὸν] ϑεὸν φέροντεσ ΒΞ —— 4 ἔχοντες om. Ε *&gsíóua 
(c. i ras. m. 1, 1. marg. ξιφείδιον ἀπὸ τοῦ ξίφουσ ξιφίδιον ἀπὸ τῆσ ξιφίδοσ A) 
AW συναναμιχϑέντεσ MWE ὃ τούτου om. MWE 6 ἐν -- - ἑορταῖς om. 
E 8 μέν τινας] ovo uiv  ἐχϑροὺσ ἑαυτῶν tr. E |. *óà MW 11 “οὐδὲ 
MW δοχοῦντασ E τοῦτο MW 12 Ἐμισήσαντα τὴν ἀσέβειαν om. Lat 
13 Ἐοὐχέτι --- κρίναντα) uelut nequaquam suo habitaculo mundum Lat — *ovxétd] 

οὐχ ἔσται MW 14 xal τῇ πόλει! χατὰ τὴν πόλν E κχκαϑάρσιον] καϑάρ- 
σιόν τε E ἐπιβαλεῖν) ἐπαγαγεῖν M. ἐπενεγχεῖν E 15 "σωφρονῆσαι W 
castigare Lat 17 i. marg. ΔῊ Lat 18 οἱ δὲ γόητες] γόητεσ δὲ E 
19 *ebrois ex corr. Α 20 "γενόμενα W 21 τιμωρίαν E 22 φῖλιξ, 
ῖ ex ἢ corr. À φήληξ M φίληξ E 23 *zic] εἰσ τὰ MW 24 Ἐσὺν αὐτῷ — 
305, 2 πέντε] uti cum eo ad montem qui dicitur oliuarum positum e diuerso 
ciuitatis procul stadiis quinque conscenderent. Lat προσαγορευόμενον, litt. 

εὐόμενον i. ras. M, om. E 
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ρευόμενον ἐλαιῶν, 0 τῆς ττόλεως ἄντιχρυς χείμενον ἀτιέχει στάδια 
χιέντε" ϑέλειν γὰρ ἔφασχεν αὐτοῖς ἐχεῖϑεν ἐτιιδεῖξαι, ὡς κελεύ- 
σαντος αὐτοῦ ztízvOL τὰ τῶν ἹΙεροσολυμιτῶν τείχη, δι᾿ ὧν xal τὴν 
εἴσοδον αὐτοῖς τεαρέξειν ἐγεηγγέλλετο. Φῆλιξ δ᾽ ὡς ἐπύϑετο ταῦτα, 

χελεύει τοὺς στρατιώτας ἀναλαβεῖν τὰ ὕτιλα zal μετὰ τεολλῶν ἵτε- 
χέων τὲ xal πεζῶν δρομήσας ἀπὸ τῶν Ἱεροσολύμων τιροσβάλλει 
τοῖς πιερὶ τὸν “Τἰγύπτιον, καὶ τετραχοσίους μὲν αὐτῶν ἀνεῖλεν, 
διαχοσίους δὲ ζῶντας ἔλαβεν. ὃ δ᾽ Αἰγύπτιος αὐτὸς διαδρὰς ἐχ 

τῆς μάχης ἀφανὴς ἐγένετο. ττάλιν δ᾽ οἵ λῃσταὶ τὸν δῆμον εἰς τὸν 
χερὸς Ῥωμαίους zóAeuov ἠρέϑιζον μηδὲν ὑπιαχούειν αὐτοῖς λέγοντες, 
xci τὰς τῶν ἀπειϑούντων χώμας ἐμτειτιράντες διήρτεαζον. 

7. Γίνεται δὲ χαὶ τῶν Καισάρειαν οἰχούντων ᾿Ιουδαίων στάσις 
χειρὸς τοὺς ἐν αὐτῇ Σύρους τιερὶ ἰσοπολιτείας" οἱ μὲν γὰρ Ιουδαῖοι 
χερωτεύειν ἠξίουν διὰ τὸ τὸν χτίστην τῆς Καισαρείας Ἡρώδην av- 

τὸν Ἡρώδην ὡμολόγουν, ἔφασχον δὲ τὴν Καισάρειαν Στράτωνος 
χεύργον τὸ τιρότερον χαλεῖσϑαι χαὶ τότε μηδένα γεγονέναι τῆς ποό- 
λεως αὐτῶν Ἰουδαῖον οἰχήτορα. ταῦτα ἀχούσαντες οἱ τῆς χώρας 

ἔγεαρχοι λαβόντες ἀμφοτέρωθεν τοὺς αἰτίους τῆς στάσεως τιληγαῖς 

ἠχίσαντο xal τὴν ταραχὴν οὕτω χατέστειλαν τιρὸς OÀLyOY. πάλιν 
γὰρ οἱ χατὰ τὴν πόλιν Ιουδαῖοι τῷ soot ϑαρροῦντες xol διὰ 
τοῦτο χαταφρονοῦντες τῶν Σύρων ἐβλασφήμουν εἰς αὐτοὺς ἐρεϑίσειν 
χυροσδοχῶντες. οἱ δὲ χρήμασιν μὲν ἡττώμενοι. μέγα δὲ φρονοῦντες 

$ 170 — bell. Iud. II 262. 

AMW ELat Zonaras I p. 51$. 

1 ἐλαιῶν] ἐλαιῶν ἔρχεσϑαι W τῶν ἐλαιῶν ἔρχεσϑαι E.— *0] ὃ zal W 
ἄντικρυ E 2. ἔφασχεν] om. MW dicens Lat — 3 Ἐπίπτοι] πίπτειν M πίπτει 
W ὩἹεροσολυμιτῶν) Ἱεροσολύμων E Aierosolymorum Lat , zei om. Lat et 
ed. pr. 4 φίῖλιξ, t ex ἤ corr. A φήληξ M qt E. δὲ ΜΕ — 5 τοὺς — 
ἀναλαβεῖν] τοῖσ στρ * (reliqua euanuerunt) E μετὰ — 6 πεζῶν] ust? αὐτῶν 
E 6 τε καὶ πεζῶν om. Lat ἀπὸ — Ἱεροσολύμων om. E ἔἘπροσβάλλει 
— Ἰ Αἰγύπτιον] irruit super eos Lat — 1 αὐτῶν om. E. 8 δὲ MW αὐτὸς om. 

E Ἐδιαδράσασ MW 9. "δὲ (suppl M) MW . 10 "μηδὲν] yo μηδεῖν i. marg. 

A λέγοντες! ϑέλοντεσ E — 11 ἐμπιπρῶντεσ E διήρπαζον] καϑήρπαξζον M 
διέφϑειρον E — 12i. marg. XVI Lat 18 *év αὐτῇ om. Lat  *«v;] αὐτοῖ 
M 14 τὸ] E, om. codd. 15 τὸ γένος Ἰουδαῖον] ἰουδαῖον τῶ γένει E 

10 ἔφασαν MWE 18 αὐτῶν] ALat τῶν MWE Ἰουδαῖον] VEN A Α ἐουδαίων 

MWE iudaeum Lat 20 Ἑηχίσαντο πληγαῖσ tr. M 23 μέγα — 806, 2 
Σεβαστηνοὺς! sed sapientia fortiores dum multi caesariensium et sebastenorum 
sub romanis ibidem militarent Lat φρονοῦντες] φρονοῦντεσ τῶν σύρων, litt. 

τεσ τῶν σύρων i. ras. m. 2 À 
Iosephus IV. 20 

- ^or , 2x , 3 V ἐν x a ^ Ἁ κ 

τῶν βασιλέα γεγονέναι τὸ γένος Ιουδαῖον, Σύροι δὲ τὰ μὲν σπτερὶ͵ 
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ἐπὶ τῷ τοὺς πλείστους τῶν ὑπτὸ Ῥωμαίοις xci στρατευομένων Kau- 
σαφεῖς εἶναι xal Σεβαστηνοὺὶς μέχρε μέν τινος xci αὐτοὶ τοὺς Tov- 
δαίους λόγῳ ὕβριζον, εἶτα λέϑοις ἀλλήλους ἔβαλλον. ἕως πολλοὺς 
παρ᾽ ἀμφότερα τρωϑῆναέί τε xal πεσεῖν συνέβη" νιχῶσί γε μὴν Ἰου- 
δαῖοι. Φῆλιξ δ᾽ ὡς ἐθεάσατο φιλονειχίαν ἐν πολέμου τρόπῳ γενο- 
μένην τιροπηδήσας “ταύεσϑαι τοὺς ᾿Ιουδαίους τεαρεχάλει, μὴ zcevdo- 
μένοις δὲ τοὺς στρατιώτας ὅιτλίσας ἐπιαφέησι καὶ πολλοὺς μὲν αὖ- 
τῶν ἀνεῖλεν, πλείους δὲ ζῶντας ἔλαβεν, οἰχίας δέ τινας τῶν ἔν τῇ 

σεόλει ππολλῶν σπτάνυ χρημάτων γεμούσας διαρπάζειν ἐφῆχεν. οἱ δὲ 
τῶν Ιουδαίων ἐπειιεικέστεροι xci τερούχοντες χατὰ τὴν ἀξίωσιν δεί- 
σαντὲς τιερὶ ἑαυτῶν τταρεχάλουν τὸν Φήλιχα τοὺς στρατιώτας ἀνα- 
χαλέσασϑαι τῇ σάλπειγγε καὶ φείσασϑαι τὸ λοιπὸν αὐτῶν δοῦναέ 
τε μετάγοιαν ἐπὶ τοῖς ττεττραγμένοις. xci Φῆλιξ ἐπείσϑη. 

8, Κατὰ τοῦτον τὸν χαιρὸν ὃ βασιλεὺς “2γρίππας δίδωσιν 
τὴν ἀρχιερωσύνην Ἰσμαήλῳ: Φαβεῖ παῖς οὗτος ἦν. ἐξάπτεται δὲ 

᾿χαὶ τοῖς ἀρχιερεῦσι στάσις τιρὸς τοὺς ἱερεῖς xal τοὺς πρώτους TOU 

τυλήϑους τῶν Ἱἱεροσολυμιτῶν, ἕχαστός τε αὐτῶν στῖφος ἀνϑρώπων 
τῶν ϑρασυτάτων χαὶ νεωτεριστῶν ἑαυτῷ ποιήσας ἡγεμὼν ἣν, καὶ 
συρράσσοντες ἐχαχολόγουν τε ἀλλήλους καὶ λίϑοις ἔβαλλον. ὃ δ᾽ 
ἐπιπελήξων ἦν οὐδὲ εἷς, ἀλλ᾿ ὡς ἐν ἀπροστατήτῳ πόλει ταῦτ᾽ 

ξ 177 — bell. Iud. II 268. 

AMWELatZonaras I p. 519. Eusebius hist. eccl. II 20, 2. 
1 τοὺς πλείστους] πλήστουσ E ῥωμαίουσ MWE Ἐξχεῖ ἐχεῖσε MW 

2 Ἐσεβαστεινοὺσ W 4 παραμφότερα A'W παρ᾽ ἀμφοτέρων E et i. 

marg. A 5 quA i ex ἢ corr. A φήληξ M φίληξ E "δὲ MW X *ywo- 
μένην M — 6 πειϑομένουσ E ' ὁπλίτασ E armatos Lat — 8 Ἐἔλαβε A 
9 πολλῶν πάνυ χρημάτων] πολλῶν MW πάνυ πολλῶν χρημάτων E multis pe- 
cuniis Lat *litt. πάζειν — 10 zal i. ras. m. 2 A ἐφῆχεν] roto στρα- 
τιώταισ ἐφῆκεν (ἐπαφῆχεν E) AE militari (militaribus cod. Ambr.) inruptione 
permisit Lat 11 φίλικα ex corr. Α φίληκα E *avazaAsio9c. MW 
12 τῇ ocAmyyd turba missa Lat Ἐφείδεσθϑαι ed. pr. — *dobva( — 13 ἐπεί- 
c94] quod feliz facere eorum precibus adquieuit Lat 13 φἴλιξ, t ex ἢ corr. 
A φήληξ M φίληξ E 15 ἐσμαήλω τὴν ἀρχιερωσύνην tr. E. Φαβεῖ φιαβὲ 
ALat, cf. XVIII 34 ἦν om. E *ésinteteu] incip. Euseb. 16 dogie- 
ρεῦσι — 11 Ἱεροσολυμιτῶν] MWLatEus ἀρχιερεῦσι ἔχϑρα τισ εἰσ ἀλλήλουσ zal 
στάσισ χαὶ πρὺσ τοὺσ πρώτουσ τοῦ πλήϑουσ τῶν ἱεροσολυμιτῶν (litt. ἐρεῦσε — 
πλήϑουσ i.ras. m. 2) A ἀρχιερεῦσε πρὸσ τοὺσ ἱερεῖσ καὶ τοὺσ πρώτουσ τοῦ 
πλήϑουσ τῶν ἱεροσολυμιτῶν ἔχϑρα τίσ πρὸσ ἀλλήλουσ καὶ διάστασισ E 
11 *IrepocoAvuovr Eus στῖφος! πλῆϑοσ E 18 litt. τάτων χαὶ — ἦν . ras. 
m.24A ἑαυτῷ om. E Ἐποιήσας] ποιήσασ καὶ za9 ἑαυτὸν συναγείρασ 
Α ἡγεμὼν) ἡγεμὼν καὶ ἔξαρχοσ στάσεωσ E 19 τε om. E. *ób MW 
20 ἐπιπλήξων) ἐπιπλήξων χαὶ τὴν στάσιν χωλύσων E οὐδὲ εἷς] οὐδείσ MW 
non Lat ἀπροστατεύτω MEEusebius ταῦτα MWE 
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ἐπράσσετο μετ᾽ ἐξουσίας. τοσαύτη ὃὲ τοὺς ἀρχιερεῖς χατέλαβεν 
ἀναίδεια χαὶ τόλμα, ὥστε χαὶ σιέμσιειν δούλους ἐτόλμων ἐτεὶ τὰς 
ἅλωνας τοὺς ληψομένους τὰς τοῖς ἱερεῦσιν ὀφειλομένας δεκάτας, 
xal συνέβαινεν τοὺς ἀπορουμένους τῶν ἱερέων oz ἐνδείας τελευ- 
τᾶν. οἵτως ἐχράτει τοῦ διχαίου πταντὸς ἡ τῶν στασιαζόντων βία. 

9. Πορχίου δὲ Φήστου διαδόχου (ήλιχε πεμφϑέντος ὑτσεὺ 
Νέρωνος oi πρωτεύοντες τῶν τὴν Καισάρειαν χατοιχούντων Ἰου- 
δαίων εἰς τὴν Ῥώμην ἀναβαίνουσιν uiros κατηγοροῦντες, xal 
züvrog ἂν ἐδεδώχει τιμωρίαν τῶν εἰς ᾿Ιουδαίους ἀδιχημάτων, εἰ 
μὴ τεολλὰ αὐτὸν ὃ Νέρων τἀδελφῷ Πάλλαντι ππαραχαλέσαντι συνε- 
χώρησεν μάλιστα δὴ τότε διὰ τιμῆς ἄγων ἐχεῖνον. χαὶ τῶν ἐν 
Καισαρείς: δὲ οἱ πιρῶτοι Σύρων Βήρυλλον, πταιδαγωγὸς δ᾽ ἦν οὗτος 
τοῦ Νέρωνος τάξιν τὴν ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἐπειστολῶν τεπίιστευ- 
μένος, σπεείϑουσι πολλοῖς χρήμασιν αἰτήσασϑαι τεαρὰ τοῦ Νέρωνος 
αὐτοῖς ἐπιστολὴν ἀχυροῦσαν τὴν Ιουδαίων πρὸς αὐτοὺς ἰσοττολι- 
τείαν. xai Βήρυλλος τὸν αὐτοχράτορα παραχαλέσας ἐτέτυχε γρα- 
φῆναι τὴν ἐπιστολήν. αὕτη τῷ ἔϑνει ἡμῶν τῶν μετὰ ταῦτα χα- 
χῶν τὰς αἰτίας τεαρέσχεν᾽ πυϑόμενοι γὰρ οἱ κατὰ τὴν Καισάρειαν 
᾿Ιουδαῖοι τὰ γραφέντα τῆς πρὸς τοὺς Σύρους στάσεως μᾶλλον εἴς 
yovvo μέχρι δὴ τὸν :τόλεμον éEjwav. 

10. L4quxouévov δὲ εἰς τὴν Ἰουδαίαν Φήστου συνέβαινεν τὴν 

Ιουδαίαν ὑπὸ τῶν λῃστῶν χαχοῦσϑαι τῶν χωμῶν ἁπασων ἐμιτει- 
χεραμένων τὲ xal διαρτεαζομένων. xci οἱ σιχάριοι δὲ καλούμενοι, 

λησταὶ δέ εἶσιν οὗτοι. τότε μάλιστα ἐτιλήϑυον χρώμενοι ξιφιδίοις 

8 185 — bell. Iud. II 271. 

AMWIELatExc. Peiresc. Zonaras I p. 519. Eusebius hist. eccl. II 20, 2. 

1 ἐπράτετο E /— 2 Ἐχαὶ πέμπει») ἐχπέμπειν Eusebius Ἐέτόλμων óov- 
λουσ tr. M 3 *&Aovac MW yo ἅλωσ i. marg. A ἐποφειλομένασ E 
4 Ἐτελευτᾶν] ἀπολλυμένους ϑεωρεῖν Eusebius — 5 *B8íc]finit Eusebius  6i.marg. 

XVII Lat  zo-ozíov (eras. uid. v) cod. Busb. E Ἐδιαδόχῳ M φίλικι, Cex 5 
corr. Δ φίληκι E. 1 *oizovvtov Μ 8 φίλιχοσ, Lex ἡ corr. A φίληκοσ E 
10 μὴ πολλὰ αὐτὸν] μήπερ αὐτῶ E τῶ ἀδελφῶ E Πάλλαντι] πάλλαντι 
πεισϑεὶσ E συνεχώρησε post Νέρων tr. E 11 Ἐδὴ] δὲ MW ἔάγων] ἔχων 
MW “ἐν ἐν τὴ MW 12 οἱ --- Σύρων] οἱ πρῶτοι δύο σύροι MW σύρων 
οἵ πρῶτοι E ἘΒηρυλλον] Βοῦρρον Hudson; item u. 16 *ó MW 

- *obroc ἣν tr. MW 18 ἐπιστολῶν om. M 19 πρὸς] εἰσ E 106 ἐπέτυχε! 

ἐπέτυχε πείσασ (πείσασ suppl) A ἔπεισε E 11 ἡμῶν om. E 18 Καισά- 
θειαν»)} χαισάρειαν οἰκοῦντεσ E 19 γραφέντα! παρὰ τοῦ νέρωνοσ γραφέντα 
E τῆς om. MWE et ut uid. Lat 21 Φήστου — 22 Ἰουδαίαν om. E 
23 χαὶ οἱ incip. Exc, in quibus ordo uerbum alius est 24 *ex/;;9vvoy MWExc 

Ἐχρόμενοι Exc Ἐξιφειδίοισ Exc et ex corr. A 
- 20* 
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χεαρατελησίοις μὲν τὸ μέγεϑος τοῖς τῶν Περσῶν ἀχινάχαις, ἐπιχαμ- 

πέσει δὲ χαὶ ὁμοίαις ταῖς ὑττὸ Ῥωμαίων σίχαις καλουμέναις, ἀφ᾽ 
ὧν xal τὴν προσηγορίαν οἱ λῃστεύοντες ἔλαβον “τολλοὺς ἀναιροῦν- 
τὲς. ἀναμιγνύμενοι γὰρ ἐν ταῖς ἑορταῖς, χαϑὼς xal πρότερον εἴ- 
7OUEY, τῷ πλήϑει τῶν πανταχόϑεν εἰς τὴν πτόλιν ἐπὶ τὴν εὑσέ- 
βειαν συρρεόντων οὺς βουληϑεῖεν ῥᾳδίως ἀπέσφαττον. πολλάχις 
δὲ xol μεϑ᾽ ὅπλων ἐπὶ τὰς χώμας τῶν ἐχϑρῶν ἀφικόμενοι Óujo- 
σεαΐζον xci ἐνεπίμπρασαν. πέμπει δὲ Φῆστος δύναμιν ἱτεττικήν τὲ 
χαὶ σεεζιχὴν ἐπὶ τοὺς ἀττατηϑέντας ὑπό τινος ἀνϑρώπου γόητος 

σωτηρίαν αὐτοῖς ἐπταγγελλομένου xal τεταῦλαν χαχῶν, εἰ βουληϑεῖεν 
ἕπεσθαι μέχρι τῆς ἐρημίας αὐτῷ, xol αὐτόν τε ἐχεῖνον τὸν ἀπα- 
τήσαντα xci τοὺς ἀχολουϑήσαντας διέφϑειραν οἵ ττεμφϑέντες. 

11. Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ὃ βασιλεὺς ᾿ΑΙγρέσεττας ᾧχο- 
δομήσατο μεγέϑει διαφέρον οἴχημα ἐν τῷ βασιλείῳ ἐν Ἱεροσολύμοις 
ztÀngíov τοῦ ξυστοῦ. τὸ δὲ βασίλειον ἐγεγόνει ττάλαι ὑπὸ τῶν 
᾿Ι͂σαμωναίου “ταίδων, ἐφ᾽ ὑψηλοῦ δὲ τόπου χείμενον τοῖς χατο- 
“τεύειν «zt αὐτοῦ βουλομένοις τὴν πτόλιν ἐπιτερττεστάτην τεαρεῖ- 
xev τὴν ϑέαν, ἧς ἐφιέμενος ὃ βασιλεὺς ἐχεῖϑεν ἀφεώρα χαταχεί- 
μεγος τὰ χατὰ τὸ ἱερὸν τιρασσόμενα. ταῦτα δὲ ϑεασάμεγνοι τῶν 
Ἱεροσολυμιτῶν οἱ προύχοντες δεινῶς ἐχαλέπαινον" οὐ γὰρ ἦν πά- 
τρίον τὰ χατὰ τὸ ἱερὸν δρώμενα χατοπιτεύεσϑαι xal μάλιστα τὰς 
ἱερουργίας. τοῖχον οὖν ἐγείρουσιν ἐπὶ τῆς ἐξέδρας ὑψηλόν, ἥτις 
ἣν ἕν τῷ ἔσωϑεν ἱερῷ τετραμμένη πρὸς δύσιν. οὐ μόνον δὲ τοῦ 
vl 

: 3 ^ - ^7 ' » τ 2 M , βασιλιχοῦ τριχλίνου τὴν ἄττοψιν οὗτος οἰχοδομηϑεὶς ἀττετέμνετο, 
^ iH * - - - - ^ ^ f ' x , 

ἀλλὰ καὶ τῆς δυτιχῆς στοᾶς τῆς κατὰ τὸ ἔξωϑεν ἱερὸν οὔσης, ἔνϑα 

AMWELat Exc Peiresc. Zonaras I p. 520. 

1 Ἐἐπιχαμπέσι — 2 σίχαις om. MW Ἐἐπιχαμπέσι --- ὃ ἔλαβον om. Exc 
2 ὁμοίαις] ὁμοίοισ E παραπλησίοισ ed. pr. 4 χαϑὼς — εἴπομεν] καϑὼσ zal τὸ 
πρότερον εἴπαμεν (εἴπομεν M) MW χαϑὼσ εἴπομεν ἤδη E, om. Exc ὃ Ἐτῶν 
om. MW ἕτῶν — 6 συρρεόντων om. Exc 6 Ἐσυρρυέντων MW Ἐβουλη- 
ϑεῖεν] βουληϑέντεσ M. Τ ἀφιχνούμενοι ἈῈ 8 *éven(ungaoav] fin. Exc 
Ἐπέμπει — δύναμιν) interea diuersis rebus turbata prouincia festus multitudinem 
destinauit Lat 9 ὑπό] ἀπό MWE 10 αὐτοῖς om. αὶ *exayys24ouévovo W. 
11 "ξἕπεσϑαι om. MW — *a?ro] αὐτῷι (sic) ἀχολουϑεῖν M 14 ἐδιάφορον MW 

βασιλείῳ] βασιλείω τῶ E — 15 Ἐδὲ] τε MW Ἐπάλαι om. MW 16 Ἐάσσα- 
μοναίου M ἀσσαμωναίου W κατοπτεύειν ἀπ᾿ σχοπεύσειν ὑπ᾿ E 18 ἑώρα 

, , t , 
E ακχατακείμενος — 19 zo«ocousva] om. M. τὰ χατὰ τὸ ἱερὸν πραττόμενα 
πάντα χκατακείμενοσ E 19 ἔταῦτα)] rovro Bekker δὲ om. E 20 Ἐοὺ 

" & * * , ^ Un. 

γὰρ — 21 ἵερον 1. ras. A πάτριον] πάτριον οὐδὲ (οὐδὲν A) νόμιμον AE 

πάτριον οὐδὲ νόμιμον ἡμῖν ed. pr. 23 Ἐτετραμμένην M 25 *irpor ἔξω- 
Sev tr. MW 
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τὰς φυλαχὰς οἱ Ῥωμαῖοι ταῖς ἑορταῖς ἐποιοῦντο διὰ τὸ ἱερόν. — exl 
τούτοις ἠγανάχτησεν 0 τὲ βασιλεὺς dyolzzag, μάλιστα δὲ Φῆστος 
ὁ ἔπαρχος, καὶ προσέταξεν αὐτοῖς χαϑελεῖν. οἱ δὲ πιαρεχάλεσαν 
ἐξουσίαν αὐτοῖς δοῦναι τιρεσβεῖσαι τιερὶ τούτου zgóc Νέρωνα" ζῆν 

γὰρ οὐχ ὑπομένειν χαϑαιρεϑέντος τινὸς μέρους τοῦ ἱεροῦ. συγ- 
χωρήσαντος δὲ τοῦ Φήστου “ππτέμτεουσιν ἐξ αὑτῶν πρὸς Νέρωνα 
τοὺς τιρώτους δέχα xai ᾿Ισμάηλον τὸν ἀρχιερέα χαὶ Ἑ λχίαν τὸν γα- 
ζοφύλαχα. Νέρων δὲ διακούσας αὐτῶν οὐ μόνον συνέγνω χιερὶ τοῦ 

"ποαχϑέντος, ἀλλὰ χαὶ συ γεχώρησεν ἐᾶν οὕτως τὴν οἰχοδομίαν, τῇ 

γυναιχὶ Ποτιτεαίᾳ, ϑεοσεβὴς γὰρ ἣν, ὑττὲρ τῶν Ἰουδαίων der Sel 
χαριζόμενος, ἣ τοῖς μὲν δέχα τιροσέταξεν ἀπιιίέναι, τὸν Ó  'EAziav 
xci τὸν ᾿Ισμάηλον ὁμηρεύσοντας τταρ᾿ ἑαυτῇ χατέσχεν. ὃ δὲ βασι- 
λεὺς ταῦϑ᾽ ὡς ἐπύϑετο δίδωσιν τὴν ἀρχιερωσύνην Ιωσήτεῳ τῷ Σί- 
μωνος τιαιδὶ ἀρχιερέως ἐπιχαλουμένῳ δὲ Καβί. 

IX. 1. Πέμτιει δὲ Καῖσαρ ᾿Αλβῖνον εἰς τὴν Ιουδαίαν ἔτεαρχον 
Φήστου τὴν τελευτὴν ττυϑόμενος. ὃ δὲ βασιλεὺς ἀφείλετο μὲν τὸν 
᾿Ιώσηπιον τὴν ἱερωσύνην, τῷ δὲ ᾿Ανάνου :ταιδὲ xal αὐτῷ ᾿Ανάνῳ 
λεγομένῳ τὴν διαδοχὴν τῆς ἀρχῆς ἔδωχεν. τοῦτον δέ φασι τὸν 
χερεσβύτατον ᾿ἥνανον εὐτυχέστατον γενέσϑαι" πέντε γὰρ ἔσχε τταῖ- 
δας xal τούτους πάντας συνέβη ἀρχιερατεῦσαι τῷ ϑεῷ, αὐτὸς στρό- 
τερος τῆς τιμὴς ἐπτὶ τιλεῖστον ἀπολαύσας, 0zU6Q οὐδενὶ συνέβη τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν ἀρχιερέων. ó δὲ νεώτερος "dvavog, Gy τὴν ἀρχιερωσύ- 
viv ἔφαμεν εἰληφέναι, ϑρασὺς ἣν τὸν τρόπον xal τολμητὴς διαφε- 
ρόντως, αἵρεσιν δὲ μετῇει τὴν Σαδδουχαίων, οἵπερ εἰσὶ περὶ τὰς 
χρίσεις ὠμοὶ παρὰ πάντας τοὺς Ἰουδαίους, χαϑὼς ἤδη δεδηλώχα- 

$ 197 — bell. Iud. II 272. 

AMWELatZonaras I p. 520. Eusebius hist. eccl. II 23 ὃ 21, Photius bibl. 

p. 317b Bekker. 
2 Ἑηγανάχκτησαν MW indignatus Lat μάλιστα δὲ] καὶ μάλιστα E 

ὃ. ὃ ἔπαρχος om. E "αὐτοῖς καϑελεῖν] ut opus aedificatum repente destruerent 
Lat 6 αὐτῶν AME 8 διακούσας αὐτῶν] ἀκούσασ E 9 ovroc ἐᾶν tr. 
MW 10 Ionzaic] coni. πομπηία codd. πομπαία E pompeiae Lat; cf. uita 16 

ἦν} ἦν αὕτη Ε 11 ἀπιέναι] ed. pr. ἀπεῖναι codd. E redire Lat h. e. 
ἀνιέναι δὲ MWE 12 ὁμηρεύσαντασ MWE 13 ταῦτα MWE ὡς 

ἐπύϑετο)] πυϑόμενοσ E 14 χαλουμένω E — *xagsi MW cadis Lat Καμὲ supra 
8 16, cf. $103 15 i. marg. η΄ E Πέμπει — 16 πυϑόμενος habet Eusebius 
1 βασιλεὺς] ἀγρίππασ E uiv om. E 17 ἀρχιερωσύνην E 18 δια- 
— δοχὴν — ἀρχῆς] ἀρχὴν E  ἀΤ[9 Ἐπέντε om. Lat 20 πάντας om. E Ἐαὐτὸς] 
| «iro γὰρ MW αὐτὸς καὶ ed. pr. et ipse Lat πρότερον E 22 ὃ δὲ] 
- incip. Eusebius et Photii excerpta 23 *Zgauev] εἴπαμεν Eusebius παρει- 

— ληφέναι MWEEus παραλαβὼν Photius 
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μεν. ἅτε δὴ ovv τοιοῦτος ὧν ὃ Ldvavoc, νομίσας ἔχειν καιρὸν ἐπε- 
τήδειον διὰ τὸ τεϑνάναι μὲν Φῆστον, ᾿Αλβῖνον δ᾽ ἔτι χατὰ τὴν 
ὁδὸν ὑπάρχειν, χαϑίζει συνέδριον χριτῶν xol παραγαγὼν εἰς αὐτὸ 
τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ, Ἰάχωβος ὄνομα αὐτῷ, 
χαί τινας ἑτέρους. ὡς τταρανομησάντων χατηγορίαν ποιησάμενος 5 
παρέδωχε λευσϑησομένους. ὅσοι δὲ ἐδόχουν ἐπιειχέστατοι τῶν χατὰ 
τὴν πόλιν εἶναι χαὶ περὶ τοὺς νόμους ἀχριβεῖς βαρέως ἤνεγκαν ἐπεὶ 
τούτῳ xal ττέμπτουσιν τιρὸς τὸν βασιλέα χρύφα τταραχαλοῦντες αὖ- 
τὸν ἐπιστεῖλαι τῷ Δνάνῳ μηχέτι τοιαῦτα πράσσειν" μηδὲ γὰρ τὸ 
πρῶτον ὀρϑῶς αὐτὸν πεποιηχέναι. τινὲς δ᾽ αὐτῶν καὶ τὸν AABivoy 
ὑπαντιάζουσιν ἀττὸ τῆς .“4λεξανδρείας δδοιποροῦντα xal διδάσχου- 

σιν, ὡς οὐχ ἐξὸν ἦν ̓ νάνῳ χωρὶς τῆς ἐχείνου γνώμης καϑίσαι συν- 
ἔδριον. ᾿Αλβῖνος δὲ πεισϑεὶς τοῖς λεγομένοις γράφει μετ᾽ ὀργῆς 
τῷ νγάνῳ λήψεσθαι παρ᾽ αὐτοῦ δίχας ἀπειλῶν. xal ὃ βασιλεὺς 

μῆνας τρεῖς Ἰησοῦν τὸν τοῦ “Ιαμναίου χατέστησεν. 
2. Ἐπεὶ δ᾽ ἧχεν ὃ ᾿4λβῖνος εἰς τὴν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν πόλιν, 

χπιᾶσαν εἰσηνέγχατο σπουδὴν xci πρόνοιαν ὑπὲρ τοῦ τὴν χώραν 
εἰρηνεύεσϑαι τοὺς πολλοὺς τῶν σιχαρίων διαφϑείρας. ὃ δὲ ἀρχιε- 
ρεὺς ᾿Δνανίας xa9! ἑχάστην ἡμέραν ἐπὶ μέγα προύχοπιτε δόξης xal. 
τῆς παρὰ τῶν πολιτῶν εὐνοίας τε χαὶ τιμῆς ἠξιοῦτο λαμτερῶς" ἣν 
γὰρ χρημάτων ποριστιχός" χαϑ' ἡμέραν γοῦν τὸν ᾿“λβῖνον xol τὸν 
ἀρχιερέα δώροις ἐϑεράττευεν. εἶχεν δ᾽ οἰχέτας σπτάνυ μοχϑηρούς, oi 
συναναστρεφόμεγοι τοῖς ϑρασυτάτοις ἐπὶ τὰς ἅλωνας πορευόμενοι 
τὰς τῶν ἱερέων δεχάτας ἐλάμβανον βιαζόμενοι χαὶ τοὺς μὴ διδόν- 

AMWELatZonaras I p. 521. Eusebius hist. eccl. II 23, 21. Photius bibl. 
p. 317b Bekker. 

1 i. marg. XJ 111 Lat τοιοῦτος! huius sectae Lat ó om. E 
2 δὲ MWE Eus 3 Ἑεὶς αὐτὸ] ad semetipsum Lat 4 hanc Christi et Iacobi 
mentionem sunt qui insiticiam esse putent ἕτοῦ Χριστοῦ λεγομένου tr. Eus 

5 *érégovo om.-W 6 Ἐἐπιειχέστεροι cod. A Zonarae τ Ἐχαὶ xal 
τὰ Eus 9 γὰρ om. E 10 δὲ MWE Eus τὸν ex τῶν corr. A. τὸν 
AABivov] τῶ ἀλβίνω E 11 ὁδοιποροῦντι E 12 ἦν om. E *'Avivo] 
ἀνῷ (ἃ. e. ἀνϑρώπῳ) Μ Ἐἐχείνου] αὐτοῦ Eus 14 βασιλεὺς] om. E βασι- 
λεὺς ó Eus 15 Ἑαὐτὸν ἀἄρξανταὶ αὐτοῦ ἄρξαντος Eus 10 "Ἰησοῦν — 

“Ιαμναίου] Ἰησοῦν τὸν Δάμνεον Phot ἔδαμνέου MW “αμμαίου Eus νασέα 
Zon damnaei Lat κατέστησεν) fin. Eusebius et Photius 11 ἐπεὶ δ᾽ ἐπειδὴ 
δὲ MW ἐπειδὴ E τὴν — πόλιν] ἱεροσόλυμα E 18 εἰσήνεγχε E 
19 τοὺς πολλοὺς] πολλοὺσ MWE plurimos Lat 20 ἡμέραν om. E 21 Aag 
πρῶς om. E 22 γοῦν] οὖν MWE 33 δὲ MWE 24 GAovac) yo τὰ 
ἅλωσ i, marg. A i 
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τας οὐχ ἀτιείχοντο τύπτειν, οἵ ve ἀρχιερεῖς ὅμοια τοῖς ἐχείνου δού- 

λοις ἔπρασσον μηδενὸς χωλύειν δυναμένου. χαὶ τῶν ἱερέων τοὺς 
“πάλαι ταῖς δεχάταις τρεφομένους τότε συνέβαινε ϑνήσχειν τροφῆς 

ἀπορίᾳ. 
3. Πάλιν δ᾽ οἱ σιχάριοι κατὰ τὴν ἑορτήν, ἐνειστήχει γὰρ 

αὕτη, διὰ νυχτὸς εἰς τὴν στόλιν τταρελϑόντες συλλαμβάνουσι ζῶντα 
τὸν γραμματέα τοῦ στρατηγοῦντος Ἐλεαζάρου, “ταῖς δ᾽ ἣν οὗτος 

᾿Ανανίου τοῦ ἀρχιερέως, xal δήσαντες ἐξήγαγον. εἶτα πέμψαντες 
χερὸς τὸν ᾿Ανανίαν ἀπολύσειν ἔφασαν τὸν γραμματέα τιρὸς αὐτόν, 
εἰ τιείσειεν τὸν LAABivov δέχα δεσμώτας τοὺς ἐξ αὐτῶν ληφϑέντας 

ἀπολῦσαι. xci ὃ .dvavíag διὰ τὴν ἀνάγχην “τείσας τὸν ᾿Αλβῖνον 
τῆς ἀξιώσεως ἐπέτυχεν. τοῦτο μειζόνων χαχῶν ἦρξεν" oi γὰρ λῃσταὶ 
σπιαντοίως ἐπεμηχανῶντο τῶν ᾿ΑἸνανίου τινὰς συλλαμβάνειν οἰχείων 
xal συνεχῶς ζωγροῦντες οὐκ. ἀτεέλυον τιρὶν ἢ τινας τῶν σιχαρίων 
ἀπολάβοιεν γενόμενοί ve τεάλιν ἀριϑμὸς ovx ὀλίγος ἀναθαρρήσαντες 
τὴν χώραν ἅτιασαν ἐχάχουν. 

4. Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν ὃ βασιλεὺς ᾿“γρίπεας μείζονα 
τὴν (ιλίτιπου καλουμένην Καισάρειαν χατασχευάσας εἰς τιμὴν τοῦ 
Νέρωνος Νερωνιάδα προσηγόρευσεν, χαὶ Βηρυτίοις δὲ ϑέατρον 
ἀπὸ πολλῶν χρημάτων χατεσχευασμένον ταῖς xav ἔτος ϑέαις ἐδω- 
ρεῖτο πολλὰς εἰς τοῦτο μυριάδας ἀναλίσχων" σῖτον γὰρ ἐδίδου τῷ 
δήμῳ χαὶ ἔλαιον διένειμεν καὶ τὴν ττᾶσαν δὲ “πτόλιν ἀνδριάντων ἀνα- 
ϑέσεσιν χαὶ ταῖς τῶν ἀρχαίων ἀποτύποις εἰχόσιν ἐχόσμει xol μιχροῦ 
δεῖν πάντα τὸν τῆς βασιλείας κόσμον ἐχεῖ μετήνεγχεν. μῖσος οὖν 
αὐτῷ τταρὰ τῶν ὑπηχόων ηὔξετο διὰ τὸ ττεριαιρούμενον τὰ ἐχείνων 
εἰς ξένην πόλιν χοσμεῖν. λαμβάνει δὲ καὶ Ἰησοῦς ὃ τοῦ Γαμαλιήλου 

$ 208 — bell. Iud. II 273. 

AMWELatExe Peiresc. Zonaras I p. 522. 
1 *ot τε ἀρχιερεῖς] sed etiam alii pontifices Lat 3 Ἐσυνέβαινεν ἀπο- 

ϑνήσχειν M. 5 δὲ MWE χατὰ — 6 αὕτη] ξορτὴ γὰρ ἐνειστήχει E 
1 δὲ MWE οὗτοσ ἦν tr. E. 8 Ἀνανίου] ALat ἀνάνου MWE 9 ἀἄπο- 
λύειν MWE se — remissuros Lat ξαυτὸν 10 ἔἜληφϑέντασ, 4 i. ras. M 

11 ᾿Ανανίας] ἄνανοσ E πείσας] πείϑει (ut uid.) E 12 τῆς — éné- 
τυχεν om. ἦρξε χακῶν tr. E οἱ --- 13 ἐπεμηχανῶντο] ἐμηχανῶντο γὰρ 
οἱ λησταὶ E 13 πάντωσ MW συλλαβεῖν MWE 15 ἀναϑαρσήσαντεσ 
ME 11 βασιλεὺς om. E 18 εἰς — Νέρωνος] εἰσ τὴν τοῦ νέρωνοσ τιμὴν 

MWE 20 Ἐχατασκευασμένον W 21 z0AÀA. (c i, ras.) A σῖτον — 22 

διένεμεν] frumenta namque populo copiosa et oleum opulenter exhibuit Lat 
22 διένειμε MW *gvógutvcov &va9éosow] statuarum pulchritudine Lat 
25 Ἑαὐτῷ om. W τὰ] τὴν E — 26 εἰς om. E γαμαλιὴλ MWE 
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τὴν διαδοχὴν τῆς ἀρχιερωσύνης παρὰ τοῦ βασιλέως Ἰησοῦν ἀφελο- 
μένου τὸν τοῦ Zauvaíov, καὶ διὰ τοῦτο στάσις αὐτῶν πρὸς ἀλλύ- 

λους ἐγένετο" σύστημα γὰρ τῶν ϑρασυτάτων ποιησάμενοι ττολλάχις 
μέχρι λίϑων βολῆς ἀπὸ τῶν βλασφημιῶν ἐξέπιπτον. ὑπερεῖχεν δὲ 
᾿Ανανίας τῷ πλούτῳ προσαγόμενος τοὺς λαμβάνειν ἑτοίμους. Κο- 
στόβαρος δὲ καὶ Σαοῦλος αὐτοὶ χαϑ᾽ αὑτοὺς μοχϑηρὰ zn συνῆγον 
γένους μὲν ὄντες βασιλιχοῦ καὶ διὰ τὴν τερὸς “Τ1γρίτετταν συγγένειαν 
εὐνοίας τυγχάνοντες, βίαιοι δὲ καὶ ἁρπάζειν và τῶν ἀσϑενεστέρων 
ἕτοιμοι. ἐξ ἐχείνου μάλιστα τοῦ χαιροῦ συνέβη τὴν πόλιν ἡμῶν 
γοσεῖν τεροχοτυτόντων ττάντων zi τὸ χεῖρον. 

5. Ὡς δ᾽ ἤχουσεν ᾿Αλβῖνος διάδοχον αὐτῷ Γέσσιον Φλῶρον 
ἀφιχνεῖσθϑαι, βουλόμενος δοχεῖν τι τοῖς ᾿Ιεροσολυμίταις τεαρεσχῆσϑαιε 
σιροαγαγὼν τοὺς δεσμώτας, ὅσοι ἦσαν αὐτῶν τεροδήλως ϑανεῖν ἄξιοι, 
τούτους προσέταξεν ἀναιρεϑῆναι, τοὺς δ᾽ ἐκ μιχρᾶς καὶ τῆς τυχούσης 

αἰτίας εἰς τὴν εἱρχτὴν κατατεϑέντας χρήματα λαμβάνων αὐτὸς αττέ- 
- n cr c D ' — - 3 , c , 

λυεν. χαὶ οὕτως ἡ μὲν φυλαχὴ τῶν δεσμωτῶν ἐχαϑάρϑη, ἢ χώρα 
δὲ λῃστῶν ἐπληρώϑη. 

6. Τῶν δὲ Acvivav, φυλὴ δ᾽ ἐστὶν αὕτη, ὅσοιπερ ἦσαν ὑμνῳδοὶ 
χείϑουσι τὸν βασιλέα χαϑίσαντα συνέδριον φορεῖν αὐτοῖς ἐτείσης 
τοῖς ἱερεῦσιν ἐπειτρέψαι λινῆν στολήν" ττρέπτειν γὰρ αὐτοῦ τοῖς τῆς 
ἀρχῆς χρόνοις ἔφασχον ἀφ᾽ ὧν μνημονευϑήσεται χαινοποιεῖν. καὶ 
τῆς ἀξιώσεως οὐ διήμαρτον" ὃ γὰρ βασιλεὺς μετὰ γνώμης τῶν εἰς 
τὸ συνέδριον ἐποιχομένων συνεχώρησεν τοῖς ὑμνῳδοῖς ἀτεοϑεμένους 
τὴν τεροτέραν ἐσθῆτα φορεῖν λινῆν οἵαν ἠἡϑέλησαν. μέρους δέ τινος 
τῆς φυλῆς λειτουργοῦντος χατὰ τὸ ἱερὸν χαὶ τούτοις ἐττέτρειψψεν 

AMWELat Exc. Peiresc. Zonaras I p. 522. 

1 διαδοχὴν — ἀρχιερωσύνης! ἀρχιερωσύνην E Ἰησοῦν] ἰησοῦν αὐτὴν 
E 2 δαμνέου ΜΕ Mva«oéa Zon 3 συστήματα E collectionem Lat 
4 Ἐἐξέπιπτεν A 5 ἘΚοστόβαρος δὲ! ὅτι κοστόβαροσ incip. Exc custo- 
barus Lat 6 δὲ om. Exc Σαοῦλος] i. marg. ἃ σαλοῖοσ AM Exc σαλοῦ- 

206 W σάλουοσ E sau! Lat Ἐπλήϑει W 1 *ovrao M 9 ἕτοιμοι 
fin. Exc 11 i. marg. .XX Lat Ἐώς — Ἀλβῖνος] ὅτι ἀλβῖνοσ ἀχούσασ 
incip. Exc δὲ MWE * l'éociov] γενέσθαι Exc Γέσιον Zon 132 *dgu- 
χνεῖσϑαι om. Exc ἱεροσολυμήταισ Exc 13 Ἐπροαγαγὼν] coni. pro- 
ducens Lat προσαγαγὼν codd. EExc αὐτῶ MWE Exc Ἐπρόδηλοιε 
Exc 14 δὲ MWE Exc 15 Ἐχατατεϑέντας] yo καϑέντασ i. marg. A 

χὐτὸς] om. E αὐτοῖσ Exc ἀπέλυσε EExc 16 uiv ἡ tr. E ἐχαϑάρϑη) 
ἐχενώϑη E purgaretur Lat δὲ χώρα tr. E 11 ἐπληρώϑη] fin. Exc 
18 *qvig) φυλαχὴ A δέ MWE Ἐδσοι περισαν M [9 ἐχαϑιστάντα À 

22 διήμαρτε ΒΞ 23 ἐποιχομένων] ἀφικομένων E 25 "τούτοισ, ε exv 
corr. n. 1 M 
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τοὺς ὕμνους ἐχμαϑεῖν, ὡς παρεχάλουν. “τώντα δ᾽ ἦν ἐναντία ταῦτα 
τοῖς πατρίοις νόμοις, ὧν “-αραβαϑέντων οὐχ ἐνὴν μὴ οὐχὶ δίκας 
ὑχιοσχεῖν. ; 

7. Ἤδη δὲ τότε xal τὸ ἱερὸν ἐτετέλεστο. βλέπων οὖν ὃ δῆμος 
ἀργήσαντας τοὺς τεχνίτας ὑπὲρ μυρίους καὶ ὀχταχισχιλίους ὄντας 

χαὶ μισϑοφορίας ἐνδεεῖς ἐσομένους διὰ τὸ τὴν τροφὴν ἐκ τῆς κατὰ 
τὸ ἱερὸν ἐργασίας πορίζεσθαι, xal χρήματα μὲν ἀπόϑετα διὰ τὸν 
ἐκ Ῥωμαίων φόβον ἔχειν οὐ ϑέλων, τερονοούμενος δὲ τῶν τεχνιτῶν 
χαὶ εἰς τούτους ἀναλοῦν τοὺς ϑησαυροὺς βουλόμενος, χαὶ γὰρ εἰ 

μίαν τις ὥραν τῆς ἡμέρας ἐργάσαιτο, τὸν μισϑὸν ὑττὲρ ταύτης 
εὐθέως ἐλάμβανεν, ἔσεειϑον τὸν βασιλέα τὴν ἀνατολιχὴν στοὰν ἀνε- 
γεῖραι. ἦν δὲ ἡ στοὰ τοῦ μὲν ἔξωϑεν ἱεροῦ, χειμένη δ᾽ ἐν φάραγγι 
βαϑείᾳ τετραχοσίων πηχῶν τοὺς τοίχους ἔχουσα ἐχ λέϑου τετρα- 
γώνου κατεσχεύαστο χαὶ λευχοῦ ztavv, τὸ μὲν μῆχος ἑχάστου λίϑου 
χεήχεις εἴχοσι, τὸ δὲ ὕνψνος ἕξ, ἔργον Σολόμωνος τοῦ βασιλέως τερώ- 

του δειμαμένου τὸ σύμιταν ἱερόν. ὃ βασιλεὺς δ᾽, ἐτεετείστευτο γὰρ 
ὑπὸ Κλαυδίου Καίσαρος τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἱεροῦ, λογισάμενος 
σιαντὸς μὲν ἔργου τὴν χαϑαίρεσιν εἶναι ῥᾳδίαν δυσχερῆ δὲ τὴν κατα- 
σχευήν, ἐπεὶ δὲ τῆς στοᾶς ταύτης xal μᾶλλον, χρόνου τε γὰρ zal 
πολλῶν χρημάτων εἰς τούργον δεήσειν, ἠρνήσατο μὲν περὶ τούτου 
δεομένοις, χαταστορέσαι δὲ λευχῷ λίϑῳ τὴν zóAw οὐχ ἐχώλυσεν. 
᾿Ιησοῦν δὲ τὸν τοῦ Γαμαλιήλου τὴν ἀρχιερωσύνην ἀφελόμενος ἔδωχεν 
αὐτὴν ͵ατϑίᾳ τῷ Θεοφίλου, x«9^ ὃν xal ὃ πρὸς Ῥωμαίους πόλεμος 
Ιουδαίοις ἔλαβε τὴν ἀρχήν. 

X. 1. vayxaiov δ᾽ εἶναι νομίζω xai τῇ ἱστορίᾳ ταύτῃ τεροσ- 
ἦχον διηγήσασθαι περὶ τῶν ἀρχιερέων, sg ἀρξάμενοι xoi τίσιν 

AMWELatZonaras I p. 522. Photius bibl. p. 76b et 317b Bekker. 

1 ὕμνους] νόμουσ ξ- δὲ MWE — *c«ita om. MW Lat, recte si πάντα 
in ταῦτα mutaris — 2 νόμοις om. MWE fort. recte παραμαϑέντων E 

4 Ἐδὲ] δὲ xa] MW -τετέλεστο MWE 5 CUM d Α  *rovc] vovo τε À 

7 zxopíZso9ei] κομίζεσϑαι A. *róv| τῶν W 8 ἐχ] ἐκ τῶν ME 
10 ὥραν τισ tr. ΕΞ εἰργάσατο E "ργάσατο A 11 ἐλάμβανεν εὐθϑέωσ tr. 
E ἔπειϑον] ἔπειϑόν τε AE. "dveystoeu] ἀνεγεῖραι ἡμᾶσ MW 12 δ᾽ E 
δὲ MWE 18ὃ πήχεων E — *Ai9ov τετραγώνων MW λίϑων δὲ τετραγώνων 
ed. pr. 14 *4sevzov M 15 σολομῶνοσ MWE salomonis Lat 106 ὃ om. 
E Ἐξπείστευτο, zt. eX zt. Corr. À 17 τοῦ ἱεροῦ τὴν ἐπιμέλειαν tr. E 

20 τὸ ἔργον E 32 γαμαλιήλ EPhotius p. 16 24 Ἰουδαίοις — ἀρχήν] ἔλαβε 
τὴν ἀρχὴν τοῖσ ἰουδαίοισ καὶ énl μέγα προκεχωρήκει E 320 abhinc excerpsit 
Photius *óàMW Ἐπροσῆκον) προσήχειν MW 26 ξἀρχιερέων)] ἀρχαίων M 

πῶς ἀρξάμενοι πῶσ τε ἀρξάμενοι MW πῶσ τε ἤρξαντο E quomodo in- 
choauerunt Lat 
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ἔξεστι τῆς τιμῆς ταύτης μεταλαμβάνειν καὶ πόσοι γεγόνασιν uéyot. 
τῆς τοῦ πολέμου τελευτῆς. πρῶτον μὲν ovv πάντων λέγουσιν 

Zagava τὸν Π]ωυσέως ἀδελφὸν ἀρχιερατεῦσαι τῷ ϑεῷ. τελευτήσαν- 
τος δὲ ἐχείνου διαδέξασϑαι τοὺς παῖδας εὐθὺς xam ἐχείνων τοῖς 

ἐγγόνοις αἰτῶν διαμεῖναι τὴν τιμὴν ἅπασιν. ὅϑεν χαὶ πάτριόν ἔστε, 
μηδένα τοῦ ϑεοῦ τὴν ἀρχιερωσύνην λαμβάνειν ἢ τὸν ἐξ αἵματος 
τοῦ ᾿Ταρῶνος, ἑτέρου δὲ γένους οὐδ᾽ ἂν βασιλεὺς ὧν τύχῃ τεύξεται 

τῆς ἀρχιερωσύνης. ἐγένοντο οὖν πάντες τὸν ἀριϑμὸν ἀπὸ “Ταρῶνος, 
ὡς ἔφαμεν. τοῦ πρώτου γενομένου μέχρι Φανάσου τοῦ χατὰ τὸν 
πόλεμον ὑπὸ τῶν στασιαστῶν ἀρχιερέως ἀναδειχϑέντος ὃγδοήχοντα 
τρεῖς. x τούτων χατὰ τὴν ἔρημον ἐπὶ τῶν ωυσέως χρόνων τῆς 
σκηνῆς ἑστώσης, ἣν Ἱωυσῆς τῷ ϑεῷ κατεσχεύασεν, μέχρι τῆς εἰς 
Ἰουδαίαν ἀφίξεως, ἔνϑα Σολόμων ὃ βασιλεὺς τῷ ϑεῷ τὸν ναὸν 

ἤγειρεν, ἀρχιεράτευσαν δεχατρεῖς. τὸ γὰρ πρῶτον ἕως τοῦ βίου 
τελευτῆς τὰς ἀρχιερωσύνας εἶχον, ὕστερον δὲ καὶ παρὰ ζώντων διε- 
ὁέχοντο. οἱ τοίνυν δεχατρεῖς οὗτοι τῶν δύο τταίδων Ταρῶνος ὄντες 
ἔγγονοι χατὰ διαδοχὴν τὴν τιμὴν :ταρελάμβανον. ἐγένετο δὲ αὐτῶν 
ἀριστοχρατιχὴ μὲν ἡ πρώτη πολιτεία. μετὰ ταύτην δὲ μοναρχία, 
βασιλέων δὲ τρίτη. γίνεται δὲ τῶν ἐτῶν ἀριϑμὸς ὧν ἤρξαν οἵ 
δεχατρεῖς ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας oi ττατέρες ἡμῶν ἐξέλιπτον ἴγυπτον Iav- | 

σέως ἄγοντος μέχρι τῆς τοῦ ναοῦ χατασχευῆς, ὃν Σολόμων ὃ βασι- 

λεὺς ἐν Ἱεροσολύμοις ἀνήγειρεν. ἔτη δώδεχα πρὸς τοῖς ἑξαχοσίοις. 

2. Μετὰ δὲ τοὺς δεχατρεῖς ἀρχιερέας ἐχείνους οἱ δέχα xal 
ὀχτὼ τὴν ἀρχιερωσύνην ἔσχον ἀπὸ Σολόμωνος βασιλέως ἐν Ἵερο- 
σολύμοις αὐτὴν διαδεξάμενοι, μέχρι οὗ Ναβουχοδονόσορος ὃ τῶν 

AMWELatZonaras I p. 522. Photius bibl. cod. 238 p. 317b Bekker. 
1 τῆς om. MW 38 uoocéoc E | 40 E *zoiam MW ἐχγόνοισ 

MWE Photius 7 ói] δέ τισ E 8 *vàv ἀριϑμῶν W 9 Φανάσου] yo 
ἐν ἄλλοισ φηνάσου i. marg. A φινεέσου E finasum Lat Φαννί aut Φαννίτη, 
bell. Iud. IV 3, $ 10 στασιασάντων E Ἑἀναδειχϑέντοσ ἀρχιερέωσ tr. 
MW Ἐῤγδοήχοντα τρεῖς] τρεῖσ καὶ ὀγδοήχοντα MW πγ΄ ἔτη Photius 
11 μωσέωσ E 18 ἔνϑα] ὅτε E σολομῶν MWE et ex corr. A ὃ faa 
λεὺς om. E 14 ἠρχιεράτευσαν ΕΞ Ἐτρισχαίδεκα MW τοῦ] vo vov ME 
et ex corr. A 16 τρισχαίδεχα MWE 17 ἔχγονοι E. διαδοχὰσ E./— - 
δὲ αὐτῶν codd. EPhotius autem hebreorum Lat δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν coni. — 20 rQuo 
χαίδεχα MWE μωυσέοσ E 21 *vro Photius σολομῶν MWE et ex 
corr. A 22 δυοχαίδεχα MWE 238 τρισχαίδεχα MWE ἀρχιερεῖσ MWE 
οἱ om. MWEPhotius οἱ δέχα x«l ὀκτὼ] decem et octo alii Lat 24 σολο 
μῶνοσ MW σολομῶντοσ E — 25 αὐτὴν διαδεξώμενοι om. E οὗ om, MWE 
Photius γναβουχοδονόσορ MPhotius ναβουχοδονόσωρ W ναβουχοδονόσαροσ 
E nabuchodonosor Lat 



ANTIQ. IUD. XX 231—237 (X, 2. 3) 315 

Βαβυλωνίων βασιλεὺς ἐπιστρατεύσας τῇ πόλει τὸν μὲν ναὸν ἐνέ- 
σέρησεν, τὸ δὲ ἔϑνος ἡμῶν εἰς Βαβυλῶνα μετήνεγχεν xai τὸν ἀρ- 
χιερέα ᾿Ιωσαδάχην αἰχμάλωτον ἔλαβεν. τούτων χρόνος τῆς ἱερω- 
σύνης τετραχοσίων ἑξηχονταὶξ ἱτῶν ἐστι μηνῶν Ἐξ ἡμερῶν δέχα 
ἤδη βασιλευομένων Ιουδαίων. μετὰ δὲ χρόνον ἐτῶν ἁλώσεως ἐβ- 
δομήχοντα τῆς ὑπὸ Βαβυλωνίων γενομένης Κῦρος ó Περσῶν βασι- 
λεὺς ἀτιέλυσεν τοὺς i» Βαβυλῶνος Ἰουδαίους ἐττὶ τὴν οἰχείαν γῆν 
γχιάλιν xal συνεχώρησεν τὸν ναὸν ἀνεγεῖραι. τότε δὴ τῶν ὑὕποστρε- 
ψάντων αἰχμαλώτων Ἰησοῦς ὃ τοῦ Ἰωσεδὲκ εἷς ὧν τὴν ἀρχιερω- 
σύνην λαμβάνει. λαμβάνει δ᾽ οὗτος αὐτὸς χαὶ οἱ ἔγγονοι αὐτοῦ 
χιεντεχαίδεχα συνάτιαντες μέχρι βασιλέως -dvvtóyov τοῦ Εὐπάτορος, 

ἐπολιτεύοντο δὲ δημοχρατιχῶς ἔτη τετραχύσια δεχατέσσαρα. 
3. Πρῶτος δ᾽ ᾿Αντίοχος ὃ προειρημένος xai ὃ στρατηγὸς 

αὐτοῦ “Τυσίας τὸν Ovíav, ᾧ Π]ενέλαος ἐπίχλην, τεαύουσι τῆς ἀρχιε- 
ρωσύνης ἀνελόντες αὐτὸν ἐν Βεροίᾳ xai χαϑιστᾶσιν I&xuuov ἀρχιερέα, 

γένους μὲν τοῦ “Ταρῶγος, οὐχ ὄντα δὲ τῆς οἰχίας ταύτης. διὰ 
τοῦτο x«i Üvíag ὃ τοῦ τετελευτηχότος Ovíov ἐξάδελφος ὁμώνυμος 

τῷ πατρὶ σιαραγενόμενος εἰς Αἴγυπτον xoi διὰ φιλίας ἀφικόμενος 

Πτολεμαίῳ τῷ Φιλομήτορι xoi Κλεοπάτρᾳ τῇ γυναιχὶ αὐτοῦ, τιεέϑει 
τούτους χατὰ τὸν Ἡλιοττολίτην νομὸν δειμαμένους τῷ ϑεῷ ναὸν 
σεαρατιλήσιον τῷ ἐν Ἱεροσολύμοις αὐτὸν ἀρχιερέα χαταστῆσαι. ἀλλὰ 

AMWELatPhotius bibl. cod. 238 p. 317, cod. τὸ p. 52 Bekker. 

3 *Toccóczgv] ἰωσεδέχην, s utrumque ex « corr. A iosedec Lat Ἰωσεδέκ 
Photius habuisse uid. nunc corruptus τῆσ ἀρχιερωσύνησ E 3 Ἔτετραχο- 

olor] τριακοσίων AM Photius, cf. X 147 Ἐξτῶν — ἕξ om. MW * δέχα]) 
ΧΑ Lat | 5 ἁλώσεως post γενομένης tr. Ἐ 8 ἕχαὶ συνεχώρησεν — 10 λαμ- 
βάνεϊ atque concessit templum aedificari. captiuis igitur remeantibus sison pon- 
tificatum sumpsit Lat ἐγεῖραι E τότε — 10 Aeugévs] εἷς οὖν τῶν 
ἀναχϑέντων αἰχμαλώτων λαμβάνει τὴν ἀρχιερωσύνην Photius τότε δὴ E 
10 λαμβάνει τότε τῶν ὑποστρεψάντων tio ὧν ὃ τοῦ αἰχμαλ ὠτισϑέντοσ ἰωσα- 

δάκου παῖσ ἰησοῦσ λαμβάνει τὴν ἀρχιερωσύνην E 9 εἷς ov] om. MW sison 

Lat 10 λαμβάνει δ᾽ οὗτος αὐτὸς] AE et ut uid. Lat οὑτοσ δὲ MW 

ἔχγονοι MWE 11 συνάπαντες] ἅπαντεσ MW σύμπαντεσ E 12 δὲ] AELat, 

om. MW * rerocxocix) τριακόσια E 13 abhinc excerpsit Photius cod. 76 

Ἐδὲ MW 15 *litt. ελόντες αὐτὸν — ἀρχιερέα i. ras. m. 2 A. *geo- 
ροία ME zcl] MW Photius p. 37 χαὶ tov παῖδα τῆσ διαδοχῆσ ἀπελά- 
σαντεσ AE Photius p. 52 χαϑιστῶσιν E ἀντικαϑιστῶσιν Photius p. 317 
ἰωάχειμον E ioachim Lat ^—*«goyitoé£a] ἱερέα E 17 τοῦτο] τοῦτο δὲ MW 

Ὀνίας] ἀνανίασ APhotius ὃ ἀνανίασ MW νεανίασ E ananias Lat ὃ Ὀνίας 
Hudson, uid. XII 365sq. Ἐχελευτηκότοσ W 18 *cguxou£vov πτολεμαίου 
M 20 ἡλιουπολίτην MWEPhotius νόμον codd. ELat  *có] τοῦ Photius 

21 ἀλλὰ — 316, 2 ἐδηλώσαμεν om. EPhotius 
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περὶ μὲν τοῦ ἱεροῦ τοῦ κατασχευασϑέντος iv “4Ἰγύπτῳ soALaxig 
ἐδηλώσαμεν. ὃ δὲ άκιμος ἔτη τρία τὴν ἀρχιερωσύνην κατασχὼν 
ἐτελεύτησεν. διεδέξατο δ᾽ αὐτὸν οὐδείς, ἀλλὰ διετέλεσεν wj πόλις 

ἐνιαυτοὺς ἑπττὰ χωρὶς ἀρχιερέως οὖσα. πάλιν δὲ οἵ τῶν σαμω- 
γαίου παίδων ἔγγονοι τὴν προστασίαν τοῦ ἔϑνους τειστευϑέγτες ὅ 
xci πολεμήσαντες Π͵αχεδόσιν Ἰωνάϑην ἀρχιερέα χαϑιστᾶσιν, ὃς 
ἤρξεν ἐνιαυτοὺς ἑπτά. τελευτήσαντος δὲ ἐξ ἐπιβουλῆς αὐτοῦ χαὶ 
ἐνέδρας τῆς ὑττὸ Τρύφωνος μηχανηϑείσης, ὡς ἀνωτέρω στου προει- 
ρήχαμεν, λαμβάνει τὴν ἀρχιερωσύνην Σίμων ἀδελφὸς αὐτοῦ. xal 
τοῦτον δὲ δόλῳ παρὰ συμπόσιον ὑπὸ τοῦ γαμβροῦ διαφϑαρέντα 
διεδέξατο τταῖς Ὑρχανὸς ὄνομα ὃν χατασχόντα τὴν ἱερωσύνην τελείονα 
τἀδελφοῦ χρόνον ἐνιαυτῷ, τριαχονταὲν ἔτη τῆς τιμῆς Ὑρχανὸς ἀττο- 
λαύσας τελευτᾷ γηραιὸς Ἰούδᾳ τῷ καὶ ““ριστοβούλῳ κληϑέντι τὴν 
διαδοχὴν καταλιπών. χληρονομεῖ δὲ καὶ τοῦτον ἀδελφὸς ᾿4λέξανδρος, 
ὑχεὺ νόσου μὲν τελευτήσαντα, τὴν ἱερωσύνην δὲ κατασχόντα μετὰ βα- 
σιλείας, καὶ γὰρ διάδημα τερῶτος τιεριέϑετο 0 ̓ Ιούδας, ἐνιαυτὸν ἕνα. 

4. Βασιλεύσας δὲ ὁ “1λέξανδρος xal ἱερατεύσας ἔτη εἰχοσιετετὰ 
χαταστρέφει τὸν βίον ᾿1λεξάνδρᾳ τῇ γυναιχὶ χαταστῆσαι τὸν ἀρ- 
χιερατευσόμενον ἐπιτρέψας. ἢ δὲ τὴν μὲν ἀρχιερωσύνην Ὑρχανῷ 
δίδωσιν, αὐτὴ δὲ τὴν βασιλείαν ἔτη ἐννέα χατασχοῦσα τελευτᾷ τὸν 
βίον" τὸν ἴσον δὲ χρόνον τὴν ἀρχιερωσύνην ὃ παῖς αὐτῆς Ὑρχανὸς 
ἔσχεν" μετὰ γὰρ τὸν ϑάνατον αὐτῆς πολεμήσας πρὸς αὐτὸν ὃ ἀδελ- 
φὸς “Τριστόβουλος καὶ νικήσας ἀφαιρεῖται μὲν ἐχεῖνον τὴν ἀρχήν, 
αὐτὸς δ᾽ ἐβασίλευέ τε καὶ ἀρχιεράτευεν τοῦ ἔϑνους. ἔτει δὲ τρίτῳ 

AMWELatPhotius bibl. p. 318, 52 Bekker. - 

1 περὶ uiv] γὰρ περὶ MW 2. ἐάχειμοσ ex corr. Α ἐωάχειμοσ E ioacim 
Lat 3 δὲ MWE οὐδὲ εἷσ E οὐδεὶσ αὐτὸν tr. MW — 5 ἔχγονοι MWE 
Photius p. 318, sed ἔγγονος Photius p. 52. — 6 *za? πολεμήσαντες] xal πολεμὴ- 
ϑέντεσ καὶ πολεμήσαντεσ A — * To&vrgyy Photius p. 3818 χαϑιστῶσιν E Photius 

9 ὃ ἀδελφὸσ MWEPhotius — *zel τοῦτον — 14 καταλιπών] huic quoque 
per dolum generi in conuiuio morienti filius successit hyrcanus. qui cum tenuisset 
pontificatum annis triginta unum in senectute moriens iudae qui et aristobolus 
uocabatur successionem sui reliquit officii Lat — 11 ὄνομα ὃν om. E ὃν eiecit 

Hudson "ὃν — 14 χαταλιπών] ὃς τελευτῶν Ἰούδᾳ τῷ καὶ Ἀριστοβούλῳ κληϑέντι 
καταλείπει τὴν ἀρχήν Photius πλείω E 12 τἀδελφοῦ] τοῦ αὐταδέλφου E 
"ἐνιαυτῶν MW τριάκοντα --- ἔτη] τριάκοντα δ᾽ ἐν ἔτεσι ΒΞ ἔτοσ MW 
14 ἀδελφὸς] ἀδελφὸσ βασιλεὺσ E 15 "μετὰ τῆς βασιλείας Photius 10 περεέϑετο 
z:90rogtr. MWEPhotius óom.MWEPhotius 11 ἐδ᾽ Ρῃοΐΐαβ *»Z'MPho- 
tius 18 *rz] δὲ τῇ Photius 19 Ἐμὲν om. M 20 αὕτη E ἔτη ἐννέα] AEPho- 
tius ἐννέα ἔτη tr. MW. τὸν βίον om. Ε 21 τὴν ἱερωσύνην E. 24 Ἐδὲ MW 
Ἐἐβασίλευέ — ἔϑνους] et regnum tenuit et dei pontifex fuit Lat ὅτε om. MW 

Ἐάρχιεράτευεν) ἱεράτευε M ἱεράτευσε  ἠρχιεράτευσε E. τοῦ U9vovc] vo ϑεῶ E 
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τῆς βασιλείας xal τιρὺὸς μησὶν τοῖς ἴσοις Πομπήιος ἐλϑὼν καὶ τὴν 
- € ^ - F^ ^ , * ) * * € , 

τῶν Ἱεροσολυμιτῶν τεόλιν xava χράτος ἑλὼν αὐτὸν uiv εἰς “Ρώμην 
- , , » - ) » - ^ ^ 3 

μετὰ τῶν τέχνων δήσας ἔττεμιμεν, τῷ δ᾽ Ὑρχανῷ πάλιν τὴν agyte- 
* , ) v * ^ - M , 3 , 

ρωσύνην ἀποδοὺς τὴν uiv τοῦ ἔϑνους πιροστασίαν ἐπέτρειψεν, διά- 
δημα δὲ φορεῖν ἐχώλυσεν. ἠρξεν δὲ τιρὸς τοῖς ἐννέα τοῖς τιρώτοις 
ὃ Ὑρχανὸς τέσσαρα xai εἴχοσιν. Βαζαφράνης δὲ xai Πάχορος οἱ 

- - Y , ^ , ^ mI , ^ ^ , 

τῆς Παρϑυηνῆς δυνάσται διαβάντες τὸν υφράτην χαὶ στολεμή- 
[C - 3 * ^ t- , , * 2] F5 

σαντες Ὑρχανῷ αὐτὸν μὲν ζωγρίᾳ συνέλαβον, τὸν “Τριστοβούλου 
' 3 , , , , "2 ' ^ -« 

δὲ υἱὸν “Τντίγονον χατέστησαν βασιλέα. τρία Ó ἔτη καὶ τρεῖς 
- » P - v^ , 1€ , “ἢ - ^ , » 3. 

) μῆνας ἄρξαντα τοῦτον Xóo0tóc ve xal Ἡρώδης ἐξετολιόρχησαν, “1ν- 
2 2 ^ * , ) , 

τώνιος Ó ἀνεῖλεν εἰς τὴν Avvióyeunv. ἀναχϑέντα. 
9. Τὴν δὲ βασιλείαν Ἡρώδης “παρὰ Ῥωμαίων ἐγχειρισϑεὶς 

d ᾿ - , , , ) - Φουα "δ 

οὐχέτι τοὺς ἐχ τοῦ Ἰσαμωναίου γένους χαϑίστησιν ἀρχιερεῖς, ἀλλά 
3 ΄ " , r 5 ^ ^ , F^ 

τισιν ἀσήμοις χαὶ μόνον ἐξ ἱερέων οὐσιν τιλὴν ἑνὸς Z49ouovoflovAov 
* ^ ^j , * ^3 3 , ^ € ES -€ * , 

τὴν τιμὴν Gzéveuev. τὸν ὃ «Τριστόβουλον Ὑρχανοῦ vov ὑπὸ Ilag- 
^ , ^ , , , ^ J Aia - 3 

Our ληφϑέντος υἱωνὸν ὄντα χαταστήσας ἀρχιερέα τῇ ἀδελφῇ αὖ- 
τοῦ συνῴχησεν Παριάμμῃ, τὴν τοῦ πλήϑους πρὸς ἑαυτὸν ϑηρώ- 

v ' ^ Cr -" , 5 2 ΄ * M 

μένος εὔνοιαν διὰ τὴν Ὑρχανοῦ μνήμην. εἶτα φοβηϑείς, μὴ πρὸς 
* 3 , z , 3 ^; s 3 3 ' € » 

τὸν “ΑΙριστόβουλον ττάντες ἀττοχλένωσιν. ἀνεῖλεν αὐτὸν ἔν [eguyoi 
σενιγῆναι μηχανησάμενος χολυμβῶντα, χαϑὼς ἤδη δεδηλώχαμεν. 

M - 23 , ^d , - 2 , , ^ 

μετὰ τοῦτον οὐχέτι τοῖς ἐγγόνοις τῶν -Mocnuovaíov παίδων τὴν 
3 , , ' Ped Y TC ^V - 

ἀρχιερωσύνην ἐπίστευσεν. ἔπραξεν δὲ ὅμοια τῷ "How: περὶ τῆς 
, - , 3 ^^ , € δ 2 - - 

χαταστάσεως τῶν ἱερέων A oyéAaóg τε ὁ σταῖς αὐτοῦ xai μετὰ τοῦτον 
2 - 3 , ^ , 35 ^ 

τὴν ἀρχὴν Ῥωμαῖοι τῶν Ἰουδαίων τταραλαβόντες. εἰσὶν ovv oi ἀπτὸ 

AMWELatPhotius bibl. pp. 318 et 53 Dekkeg Eusebius hist. eccl. I, 6, 9. 
1 *zpóc om. E τοῖς om. E toic ἴσοις] süniliter tertio Lat 

2 *zer& χράτος] x«t. ἄχρας Photius 3 μετὰ — τέκνων om. E *ó: MW 
Α ἀπέτρεψε E 5 ói(anteqoosiv) AEPhotiusce MW  6*óom. MW 6 *zéo- 
σαρα — sixocw)] uiginti tres Lat Βαζαφράνης!] βαρζαβάνησ codd. E yo βαρ- 
ζαφράνησ i. marg. A. barzanes Lat Βαζαφαρμάνης Photius p. 318 Φαρναβάζου 

.Photius p. 53 $ *Zoyosía, svi. ras. A παρέλαβον MWE ἔλαβον Photius 
τὸν] τοῦ MWE 9 δὲ MWE Photius *rosic] totidem Lat 11 δὲ 

MWEPhotius ᾿Ἀντιόχειαν] ἀντιόχου E ἀναχϑέντα] MWE Photius ἀχϑέντα 
A 12 abhinc — 15 ἀπένεμεν excerpsit Eusebius 13 post τοὺς ras. 5—6 
litt. E ἙΜσαμωναίων Photius p. 53 15 Ἐτὸν] τοῦ ἃ unde τοῦτον conie- 
erit aliquis omisso mox ἀριστόβουλον δὲ MWE ἘἙαριστοβούλου A 
216 *zz7] τῆι δὲ Α' 11 μαριάμη E 20 μηχανισάμενοσ WE ἤδη δεδηλώ- 
χαμεν] εἴρηται E 21 ἐχγόνοισ MWE ἀσαμοναίου 2122 ἔπραξεν -- 

.24 παραλαβόντες excerpsit Eusebius ἐπὲ τῇ χαταστάσει E 23 Ἐἱερέων) 
ἀρχιερέων Eusebius *ust. αὐτὸν Photius postea Lat 24 finit Photius 
p.953 ἀπὸ] ὑπὸ E 
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Ιουδαῖοι μὴ δυνάμενοι τὰς ὑπτὸ τῶν λῃστῶν γινομένας πορϑήσεις 
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τῶν Ἡρώδου χρόνων ἀρχιερατεύσαντες μέχρι τῆς ἡμέρας, ἧς τὸν 

γαὸν xal τὴν πόλιν Τίτος ἑλὼν ἐπτυρπόλησεν, oi τεάντες εἴχοσε xol 
ὀχτώ, χρόνος δὲ τούτων ἔτη τιρὸς τοῖς ἑχατὸν ἕπττά. xal τινὲς μὲν 
αὐτῶν ἐπολιτεύσαντο ἐπί τε Ἡρώδου βασιλεύοντος xoi ἐπὶ L4gye- 
λάου τοῦ παιδὸς αὐτοῦ, μετὰ δὲ τὴν τούτων τελευτὴν ἀριστοχρατία͵ & 
uiv ἦν ἡ πολιτεία, τὴν δὲ προστασίαν τοῦ ἔϑνους οἱ ἀρχιερεῖς 
ἐπεχείστευντο. περὶ μὲν οὖν τῶν ἀρχιερέων ἱχανὰ ταῦτα. 

ΧΙ. 1. Γέσσιος δὲ Φλῶρος ὃ πεμφϑεὶς MABivov διάδοχος ὑπὸ 

Νέρωνος πολλῶν ἐνέπλησε χαχῶν Ἰουδαίους. Κλαζομένιος μὲν ἣν 
τὸ γένος οὗτος, ἐπήγετο δὲ γυναῖχα Κλεοπάτραν, δι᾿ ἣν φίλην οὖσαν | 
Ποτιτεαίας τῆς Νέρωνος γυναικὸς χαὶ πονηρίᾳ μηδὲν αὐτοῦ δια- 
φέρουσαν τῆς ἀρχῆς ἐπέτυχεν. οὕτω δὲ σπιερὶ τὴν ἐξουσίαν ἐγένετο 
χαχὸς xai βίαιος, ὥστε διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῶν χαχῶν 24ABivov 
ἐπύήνουν ὡς εὐεργέτην Ιουδαῖοι" ἐχεῖνος μὲν γὰρ ἐπεχρύττετο τὴν 
πονηρίαν χαὶ τοῦ μὴ παντάπασιν χατάφωρος εἶναι προυνόει, Γέσ- 
σιος δὲ Φλῶρος χαϑάτστερ εἰς ἐπίδειξεν “τονηρέας “τεμφϑεὶς τὰς εἰς 

τὸ ἔϑνος ἡμῶν παρανομίας ἐπόμτπτευεν, μήτε ἁρτεαγῆς :ταραλιπῶὼν 
μηδένα τρόττον μήτε ἀδίχου χολάσεως" ἣν γὰρ ἄτεγχτος μὲν πρὸς 
ἔλεον, τιαντὸς δὲ χέρδους ἄπληστος, ᾧ γε μηδὲ τὰ πλεῖστα τῶν 
ὀλίγων διέφερεν, ἀλλὰ καὶ λῃσταῖς ἐχοινώνησεν᾽ ἀδεῶς γὰρ οἱ πολλοὶ ! 
τοῦτ᾽ ἔπραττον ἐχέγγυον τταρ᾽ ἐχείνου τὴν σωτηρίαν iri τοῖς μέρεσιν 
ἔχειν τεεειστευχότες. x«l τοῦτο μέτριον οὐχ ἦν. ἀλλ᾽ οἱ δυστυχεῖς 
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AMWELat Zonaras I E 923. Exc. Peiresc. Photius bibl. pp. 318, 317a 

rdg 
Ἑῆς] ἧσ εἰσ MW ἡ Hudson et ut uid. Photii libri praeter O 2. ἑλὼν] 

AE fa: Photius 24290» MW Ἐεἰχοσιοχτώ MW z' χαὶ η΄ Photius 4 βασι- 
λεύσαντοσ E 5 *rovrtov] τοῦ παιδὸσ ἃ τούτου Zedler 6 *5 πολιτεία 
ἣν tr. Μ 1 πεπίστευντο MWE ἐπιστεύοντο Photius, qui hic finit — 8 I'Éo- 

G 
σιος] γέσιοσ W ; utrum γέσιοσ an γέσσιοσ sit in E non prorsus certum; incip. 
Exc 9 ἀνέπλησε E "μὲν δὲ ed. pr. 10 *ró,om. Exc κλεοπάτρο 

γυναῖχα tr. MWE Exc *ór ἣν om. M 11 Ποππαίας] πομπηΐασ cod 

Lat Exe πομπαίασ E Ἐπονιρία Exc 12 οὕτωσ E 14 * Tovdetod] ot 

iovó«to: Exc lovóeto. ὡσ εὐεργέτην tr. E Ἐἐξπεχέχρυπτο MWExc 
15 "χατάφοροσ Exc Τέσσιος — 16 Φλῶρος] φλῶροσ δὲ E 18 *&r 
χνοσ Exc 19 *za«vróg — 20 ἐχοινώνησεν]) et omnibus lucris auarus qui etia 

in latronum direptione communicabat Lat 21 τοῦτο MWE — "éyéyyvov 
22 πεπιστευχότες) cum illius promissione de sua salute minime cogitarent Lat 

*én) — 22 ἔχειν] εἶναι Exc 22 Ἐπεπιστευχύτασ W 23 ὑπὸ] ἀπὸ 

E Ἐλιστῶν Exc 
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ὑπομένειν ἠναγχάζοντο τῶν ἰδίων ἡϑῶν ἐξανιστάμενοι φεύγειν 
ἅπαντες, ὡς χρεῖττον ὁτιουδήτιοτε παρὰ τοῖς ἀλλοφύλοις κατοιχή- 

σοντες. xal τί δεῖ σχιλείω λέγειν; τὸν γὰρ πρὸς Ῥωμαίους τεύλεμον 
ὁ χαταναγχάσας ἡμᾶς ἄρασϑαι Φλῶρος ἦν χρεῖττον ἡγουμένους 
ἀϑρόως ἢ) κατ᾽ ὀλίγον ἀπολέσϑαι. χαὶ δὴ τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν ὃ 
χεόλεμος δευτέρῳ μὲν ἔτει τῆς ἐειτροτεῆὴς (Ac oov, δωδεχάτῳ δὲ τῆς 
Νέρωνος ἀρχῆς. ἀλλ᾽ 
μείναμεν, ἀχριβῶς γνῶναι τειάρεστιν τοῖς βουλομένοις ἐντυχεῖν ταῖς 

bz ἐμοῦ περὶ τοῦ ᾿Ιουδαϊχοῦ ττολέμου βίβλοις γεγραμμέναις. 

XIL 1. Παύσεται δ᾽ ἐνταῦϑά μοι τὰ τῆς ἀρχαιολογίας μεϑ' 
ἣν xal τὸν πόλεμον ἠρξάμην γράφειν. στεριέχει δ᾽ αὕτη τὴν ἀτπτὸ 
χερώτης γενέσεως ἀνϑρώτιου παράδοσιν μέχρι ἔτους δωδεχάτου τῆς 
Νέρωνος ἡγεμονίας τῶν ἡμῖν συμβεβηκότων τοῖς Ιουδαίοις χατά τὲ 
τὴν «ἴγυτιτον καὶ Συρίαν xai Παλαιστίνην, ὅσα τε τεεττόνϑαμεν oso 
Ἀσσυρίων τε voi Βαβυλωνίων, τίνα τε Πέρσαι ci  ]αχεδόνες δια- 
τεϑείχασιν ἡμᾶς, xal μετ᾿ ἐχείνους Ῥωμαῖοι" τιάντα γὰρ oiuat μετ᾽ 
ἀχριβείας συντεταχέναι. τηρῆσαι δὲ τεεπείραμαι xal τὴν τῶν ἀρχιε- 
ρέων ἀναγραφὴν τῶν ἐν δισχιλίοις ἔτεσι γενομένων. ἀτιλανῆ δὲ 
γεεπτοίημαι xol τὴν περὶ τοὺς βασιλεῖς διαδοχὴν τὰς τεράξεις αὐτῶν 
xal τὰς πολιτείας ἀτιαγγέλλων μοναρχῶν τε δυναστείας, ὡς αἱ 
ἱεραὶ βίβλοι ττερὶ π᾿ιάντων ἔχουσι τὴν ἀναγραφήν" τοῦτο γὰρ ποι- 
σειν ἐν ἀρχὴ τῆς ἱστορίας ἐτηγγειλάμην. λέγω δὴ ϑαρσήσας ἤδη 
διὰ τὴν τῶν πρροτεϑέντων συντέλειαν, ὅτε μηδεὶς ἂν ἕτερος ἠδυ- 
γήϑη ϑελήσας μήτε Ἰουδαῖος μήτε ἀλλόφυλος τὴν πραγματείαν 

| ταύτην οὕτως ἀχριβῶς εἰς Ἕλληνας ἐξενεγχεῖν" ἔχω γὰρ δμολογού- 

3» LI J - ) , Pi E: € 

ὅσα μὲν δρᾶν ἡναγχάσϑημεν ἢ τταϑεῖν ὑτιε- 

AMWELat Exc. Peiresc. 
| 1 Ἑηνάγκαζον MW *é9ov A sollemnitatibus Lat "ἐξανιστάμενοι 
 (ἐξιστάμενοι Exc) ἡϑῶν tr. MW Exc 2 ózovógzort] δέ που δήποτε E ὅποι- 
δήποτε Exc — *xerounocvtto MW — 3 *xol — λέγειν om. Lat 4 *gzyov- 
μενοσ MW ExeLat ὅ ἀϑρόουσ MWEExc *zal δὴ — ' ἀρχῆς excerpsit 
Photius — 6 *ui» om. Exc 7 *óo&v om. MW Exc 9 γεγραμμέναις om. 
-E 10 ἘΠαύσεται ponam terminum Lat *ó; MW Exc 11 γράφειν] 
Pün.Exc  *ó MW 42 μέχρισ E 13 ἡμῖν om. E 14 *ce om. A 

15 τεῖ δὲ E — Mazsóóvsc] μαχεδόνεσ δεινὰ (δεινὰ suppl. A) AE. 16 Ῥωμαϊοῆ 
ῥωμαῖοι τὸ ὕστατον E litt. οἶμαι --- 11 συντεταχέναι i. ras. m. 2 A 

ετὰ MWE 17 Ἐάχριβείας! ἀκριβείασ ἁπάσησ A 18 γινομένων E 
49 Ἐπερὲὶ τὴν tr. MW Ἐδιαδοχήν] διαδοχήν τε καὶ ἀγωγὴν A ἘΠΕ. τε zal 
ἀγωγὴν τὰσ — 20 χαὶ τὰσ i. ras. τα. 2A 23 ἐπηγγειλάμην τῆσ ἱστορίασ tr. 
$ ἱστορίας] ἱστορίασ 0 καὶ πεποίηκα E δὴ] δὲ MWE  — 23 litt. διὰ 
7— προτεϑέντων i. ras. m. 2 A συντέλειαν] ὑποϑέσεων ἀνακεφαλέωσιν zal 
ἢ, ras. m. 2 A ἀναχεφαλαίωσιν καὶ συντέλειαν ΕΞ 20 ἔχω γὰρ ὁμολογούμενον) 
ἐγὼ γὰρ ὡμολογούμην MWE 

n2 σι .1 
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^ -" ς - D. 2 - * ^ 

μενον παρὰ τῶν ὁμοεϑνῶν τελεῖστον αὑτῶν γχατὰ τὴν ἐπιχώριον 
, , E € ^5 - * , , bd 

χεαιδείαν διαφέρειν zal τῶν Ἑλληνιχῶν δὲ γραμμάτων ἐσπούδασα 
2 ' ' , P] ^ mr ^ $1 

μετασχεῖν τὴν γραμματιχὴν ἐμτεειρίαν ἀναλαβών. τὴν δὲ τεερὶ τὴν 
* ) , , 3 ^^ , 2. δ σὦ 

πιροφορὰν ἀχρίβειαν πάτριος ἐχώλυσεν συνήϑεια. παρ ἡμῖν γὰρ 
3 , 3 , ' 5 - - LE 

οὐχ ἐχείνους ἀττοδέχονται τοὺς ττολλῶν é9vov διάλεχτον ἐχμαϑόντας 
VS M 3 Ius ' , - , 3 

διὰ τὸ χοινὸν εἶναι νομίζειν τὸ ἐπιτήδευμα τοῦτο μόνον οὐχ ἐλευ- 
L - - 323ὴηη - - d ^^ 

ϑέροις τοῖς τυχοῦσιν ἀλλὰ xal τῶν οἰχετῶν τοῖς ϑέλουσι, μόνοις 

δὲ σοφίαν μαρτυροῖσιν τοῖς τὰ νόμιμα σαφῶς ἐπισταμένοις καὶ 
τὴν τῶν ἱερῶν γραμμάτων δύναμιν ἑρμηνεῦσαι δυναμένοις. διὰ 

- LL , ^ » , ,^ , anl 

τοῦτο ττολλῶν πονησάντων περὶ τὴν ἄσχησιν ταύτην μόλις δύο τινὲς 
2A πὰ , - , M , 3 ^ r^ 

ἢ τρεῖς κατώρϑωσαν χαὶ τῶν πόνων τὴν ἐπτικαρπτίαν εὐϑὺς ἔλαβον 
ἔσως δ᾽ οὐχ ἂν ἐπίφϑονον γένοιτο καὶ :τερὶ γένους τοὐμοῦ χαὶ περὶ 
τῶν χατὰ τὸν βίον πράξεων βραχέα διεξελϑεῖν ἕως ἔχω ζῶντας ἢ 

τοὺς ἐλέγξοντας ἢ τοὺς μαρτυρήσοντας. 
Ἐπὶ τούτοις δὲ χαταπαύσω τὴν ἀρχαιολογίαν βιβλίοις μὲν εἴχοσι 

* , I ' , , bi ὡς , * 

"τεριξιλημμένην, ἕξ δὲ μυριάσι στίχων, xav τὸ ϑεῖον ἐτειτρέπτῃ xava 
γεεριδρομὴν ὑπομνήσω πάλιν τοῦ τε πολέμου xai τῶν συμβεβηκότων 

- , - - , , ce ^ ἡμῖν μέχρι τῆς νῦν ἐνεστώσης ἡμέρας, ἥτις ἐστὶν τρισχαιδεχάτου 
1 ' x AS πϑάξ τος. ) “ ἈΝ , 

μὲν ἔτους τῆς Δομετιανοῦ Καίσαρος ἀρχῆς, ἐμοὶ Ó ἀπὸ γενέσεως 
- , , * ^ 

χεεντηχοστοῦ τὲ xal txvov. τιροήρημαι δὲ συγγράψαι χατὰ τας 
ς , íi -.- 2 ἢ 2 , ,Ωἢ ' - ' 
ἡμετέρας δόξας τῶν Ιουδαίων ἐν τέσσαρσι βίβλοις περὶ Jeov xat 

- 3 , 9 - ^ ^ - , ' , 3 2 

τῆς οὐσίας αὐτοῦ xal περὶ τῶν νόμων, διὰ τί xcov αὑτοὺς τὰ μὲν. 

ἔξεστιν ἡμῖν ποιεῖν, τὰ δὲ χεχώλυται. 

AMWELatEusebius hist. eccl. III, 10, 
1 "ὁμοεϑνῶν] ἀεϑνῶν M litt. ὑτῶν κατὰ — ὃ yon E ἐμπει à. 

ras.m.2 A *émyopguoy)] ἐπιχώριον καὶ παρ᾽ ἡμῖν Α 2 γραμμάτων] 
γραμμάτων καὶ ποιητικῶν μαϑημάτων πολλὰ À γραμμάτων χαὶ ποιητικῶν μαᾶ- 

ϑημάτων E 4 *ézoAvotv, c suppl. uid. A — in sequentibus plura habuit E, 
quae quidem in Busbekiano maximam partem euanuerunt 5 ἘΠΕ, ταῦ z«i — 

7 ἐθέλουσι '. τᾶ8. A —— *éxuagortac] ἐχμαϑόντασ zal γλαφυρότητι λέξεων τὸ 
λόγον ἐπιχκομψεύοντασ α — 6 τοῦτο μόνον post ἐλευϑέροις tr. Ε ἐλευϑέρων 
MW, de E non constat 7 *vroig om. MW ἐθέλουσι ἃ 10 robo δύο, 
tr. MWE 11 Ἐχαὶ om. W 12 δὲ MW litt. veico χαὶ — 13 ἕως i. ras 

τη.2. γένοιτο] γένοιτο οὐδὲ σχαιὸν τοῖσ πολλοῖσ φανήσεται ἃ περὶ 

om. MW 15 δὲ οπι. E βίβλοισα MWE [ἴτε om. E. 18 ἐφεστώσησ E 
δὲ MWE 20 τε om. MWE προφρημαι abbinc usque ad finem ex 

cerpsit Eusebius Ἐχατὰ] χαὶ MW 21 βιβλίοισ E 22 Ἐτῶν vouor] τῶν 

ϑείων vouov 1. ras. m. 2A | 

Subscriptiones: φλαυίου (φλ΄ A) ἐωσήπου ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ x' À 
τέλοσ φλαβίου Ἰωσήπου τῆσ ἰουδαϊχῆσ ἀρχαιολογίασ W 
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» / , 

Ιωσηπου ptos. 

4242) 3435 * LI , ^ 2 , 25 

1. Ἑμοὶ δὲ γένος ἐστὶν οὐχ ἄσημον, ἀλλ᾽ ἐξ 

ς 

ἐρέων ἄνωϑεν 
καταβεβηχός. ὥστεερ Ü ἡ «ap ἑχάστοις ἄλλη τί 
ὑπόϑεσις, οὕτως πταρ᾽ ἡμῖν ἡ τῆς ἱερωσύνης μετουσία τεχμήριόν 
ἐστιν γένους λαμπρότητος. ἐμοὶ δ᾽ οὐ μόνον ἐξ ἱερέων ἐστὶν τὸ 
γένος, ἀλλὰ xai ix τῆς πρώτης ἐφημερίδος τῶν εἰχοσιτεσσάρων, 

χεολλὴ δὲ xav τούτῳ διαφορά, xal τῶν ἐν ταύτῃ δὲ φυλῶν ἐχ τῆς 
ἀρίστης. ὑπάρχω δὲ xal τοῦ βασιλιχοῦ γένους ἀττὸ τῆς μητρός" oi 
γὰρ Ἰσαμωναίου τταῖδες, ὧν ἔγγονος ἐχείνη, τοῦ ἔϑνους ἡμῶν ἐττεὶ 
μήκιστον χρόνον ἠρχιεράτευσαν xai ἐβασίλευσαν. ἐρῶ δὲ τὴν δια- 
δοχήν" ὃ τιρόττατεπτος ἡμῶν Σίμων ὃ ἹΡελλὸς ἐπειχαλούμενος. οὗτος 
ἐγένετο xa^ ὃν καιρὸν ἠρχιεράτευσεν Σίμωνος ἀρχιερέως ὃ πεαῖς, 
ὃς πιρῶτος ἀρχιερέων Ὑρχανὸς ὠνομάσϑη. γίνονται δὲ τῷ Ψελλῷ 
Σίμωνι παῖδες ἐννέα" τούτων ἐστὶν Π]ατϑίας ὁ Ἠφαίου λεγόμενος" 
οὗτος ἠγάγετο πρὸς γάμον ϑυγατέρα Ιωνάϑου ἀρχιερέως τοῦ τιρώτου 
ἐχ τῶν .σαμωναίου τεαίδων γένους ἀρχιερατεύσαντος τοῦ ἀδελφοῦ 

ς 

ί 
2 2 , 4 

ἐστιν εὐγενείας 

^ 

PRAMW Exc Peiresc. 

Ἰωσήπου βίος] PRA περὶ ἐωσήπου καὶ γένουσ αὐτοῦ καὶ πολιτείασ MW 

ἐκ τοῦ λόγου τοῦ ἐπιγραφομένου περὶ γένουσ ἕωσῆ zal πολιτείασ praemittunt 
Exe 1! zuoi]incip. Exc δὲ] δὴ W, om. Exc ἄσιμον P! αλλ 2 κατα- 

βεηκόσ δ᾽ὴἡ] δὴ PAW δὲ ΒΜ ἐστι συγγενείασ AMW Exc. 3 οὕτω MW Exc 
τεχμήριον] μέγα τεχμήριον MW Exc. 4 δὲ MWExc ὅ ἐφημερίασ Exc 
6 πολλὴ — i ἀρίστης om. MW — óbs.P Ἑ χάν τούτῳ] καὶ αὐτῶν Exc 

δὲ om. AM Exc 7 ἀρίσ᾽ίστησ P! ^ onágzov P δὲ om. R οἱ γὰρ — 
322, 7 ᾿Αγρίππας om. Exc 8 ἀσωμαναίου»Ῥ ἔχγονοσ MW 5 μίχιστον 
P χρόνον om. M ὀ ἀρχιεράτευσαν RAMW huius genealogiae tempora 
ualde corrupta esse apparet 10 ἡμῶν) zv ἐμοὶ AMW 11 ἀρχιεράτευσε 
RM ὁ ἀρχιερέωσ παῖσ tr. Βὰ ᾿ἨΟ ὠὀἐ ἀρχιερέσωσ P! 12 γίνεται P. 13 ἐστὶν 
Ματϑίας] δὲ ματϑίασ ἐστὶν Β, ἐστὶν tio ματϑίασ A sio ἐστι ματϑίασ MW 
ΕῚ ᾿ 2 , γέ ’ . » X Xp c , 
Hgatov] ἠφιλίου R. ἠφλίου, i. marg. yo ἠφιλίου A ἠφλίου M ἡφλίου W 

Iosephus IV. 21 

[e] 
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, 2 ΄ , - 3 - L 
Σίμωνος ταἀρχιερέως, xal γίνεται τεαῖς αὐτῷ Π͵ατϑίας ὃ Κυρτὸς 

^ ' f € “--- ^ - , , , 

ἐπειχληϑεὶς ἄρχοντος Ὑρχανοῦ τὸν τερῶτον ἐνιαυτόν. τούτου γίνεται 
3 , r, - 2 , - * , , 

Ἰώσηπος ἐνάτῳ ἔτει τῆς M AsEavÓQac ἀρχῆς, xai Ἰωσήπου Mar9íag 
βασιλεύοντος :Τρχελάου τὸ δέχατον, MorSía δὲ ἐγὼ τῷ πρώτῳ 
τῆς Γαΐου Καίσαρος ἡγεμονίας. ἐμοὶ δὲ παῖδές εἰσιν τρεῖς, Ὑρκανὸς à 

μὲν ὃ πρεσβύτατος ἔτει τετάρτῳ τῆς Οὐεσπασιανοῦ Καίσαρος Tye- 
μονίας, ἑβδόμῳ δὲ Ἰοῦστος, ἐνάτῳ δὲ ᾿41γρίππτας. τὴν μὲν τοῦ 
γένους ἡμῶν διαδοχήν, ὡς ἐν ταῖς δημοσίαις δέλτοις ἀναγεέγραμ- 
μένην εὗρον, οὕτως παρατίϑεμαι τοῖς διαβάλλειν ἡμᾶς πειρωμένοις 
χαίρειν φράσας. 

2. Ὁ πατὴρ δέ μου ϊατϑίας οὐ διὰ μόνην τὴν εὐγένειαν 
ἐπείσημος ἣν, ἀλλὰ πλέον διὰ τὴν διχαιοσύνην ἐπηνεῖτο, γνωριμώ- 
τατος ὧν ἐν τῇ μεγίστῃ πόλει τῶν τταρ᾿ ἡμῖν τοῖς Ἱεροσολυμίταις. 
ἐγὼ δὲ συμτιταιδευόμενος ἀδελφῷ Π]ατϑίᾳ τοὔνομα, γενόνει γάρ 
μοι γνήσιος ἐξ ἀμφοῖν τῶν γονέων, εἰς μεγάλην τταιδείας πρού- 
κοτῦτον ἐπείδοσιν μνήμῃ τὲ xci συνέσει δοχῶν διαφέρειν, ἔτι δ᾽ av- 
τίτταις ὧν περὶ τεσσαρεσχαιδέχατον ἔτος διὰ τὸ φιλογράμματον 
ὑπὸ σπιάντων ἐπῃγούμην συνιόντων ἀεὶ τῶν ἀρχιερέων xal τῶν τῆς 

πόλεως πρώτων ὑπὲρ τοῦ παρ᾽ ἐμοῦ περὶ τῶν νομίμων ἀκριβέ- 
στερόν τι γνῶναι. περὶ δὲ ἑχχαίδεχα ἔτη γενόμενος ἐβουλήϑην τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν αἱρέσεων ἐμτ:ιειρίαν λαβεῖν" τρεῖς δ᾽ εἰσὶν αὗται, Φαρι- 
σαίων μὲν ἡ πρώτη, καὶ Σαδδουχαίων ἡ δευτέρα, τρίτη δ᾽ Ἐσση- 
νῶν, χαϑὼς πιολλάχις εἴττομεν᾽ οὕτως γὰρ ᾧμην αἱρήσεσϑαι τὴν 

PRAMW Exc Peiresc. 
0 σίμονοσ P τοῦ ἀρχιερέωσ RAMW 3 ἐννάτω W ἀλεξάνδρασ, 

«ci.ras. m. 2 Ρ 4 βασιλεύσαντοσ ΡᾺ ματϑίου R i. marg. yo ματϑίου A 
: α 

οχάνοσ P 6 οὐεσπασινοῦ, v l. ras. οὔ ex v corr. P 5 παῖδεσ εἰσὶ codd. vc 
τοῦ οὐεσπασιανοῦ M.  ἐννάτωΝ ἀγρίπασ ῬΡᾺ uiv] μὲν οὖν RAMWExc 

fort. recte 8 ἡμῶν om. Exc δημοσίοισ Exc 9 οὕτω WExc 9 m«pa- 
τίϑεμε P — 10 φράσας] ἐάσασ Exc 11 εὐγένιαν P — 12 διὰ τὴν δικαιοσύνην 
πλέον trt. Β πλέω MW Exc δικαιωσύνην P γνωριμώτεροσ MW γνω- 
ριμότεροσ Exe 13 ἱεροσολυμίταισ, ἰ ex εἰ corr. P Ἱεροσολύμοις Lowthius 
14 σὺνπαιδευόμενοσ P ἐγεγόνει R 11 «qoiv P τῶν ex roiv corr. R 

16 μνήμει δὲ MW Exe. ἀντίπαις] ἄρα παῖσ RAMWExc 11 περὲ 
— ἔτος om. Exc περὶ! περὶ τὸ R τεσσαρεσκεδέχατον Ρ 19 πρώτων 
cio πόλεωσ ir. Exc ὑπὲρ τοῦ] ὑπὲρ τῶν P ὑπ᾽ αὐτοῦ R, om. MW Exc 
20 ἑχχαίδεχκα δὲ tr. AMW Exc ἑξχαίδεχα, ἔ et αἱ 1. ras. P τῶν om. A 

21 0à£ MW Exc εἰσι Exc αὗται om. Exc 22 uiv ἡ πρώτη om. Exc 
σαδουχέων P σαδουχαίων R j δευτέρα om. Exc τρίτη δ᾽ om. Exc 4] 
δὲ R δὲ ἡ MW ἐσσηναίων Exc 23 χαϑὼς --- εἴπομεν om. Exc χαϑὰ 
MW πολάχισ P εἴπωμε P οὕτω MWExc ὠτ μὴν P ὠόμην RAMW 
Exc αἱρεῖσϑαι MW Exc 
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ἀρίστην, εἰ πάσας χαταμάϑοιμι. σχληραγωγήσας ovv ἐμαυτὸν zai 
χεολλὰ τεονηϑεὶς τὰς τρεῖς Ou, Sov, xai μηδὲ τὴν ἐντεῦθεν ἐμτεειρίαν 
ἱχανὴν ἐμαυτῷ νομίσας εἶναι τευϑόμενός τινα Βάννουν ὄνομα χατὰ 
τὴν ἐρημίαν διατρίβειν, ἐσϑῆτι μὲν azó δένδρων χρώμενον, τροφὴν 
δὲ τὴν αὐτομάτως φυομένην προσφερόμενον, ψυχρῷ δὲ ὕδατι τὴν 
ἡμέραν καὶ τὴν νύχτα ττολλάκις λουόμενον ztQ0G ἁγνείαν, ζηλωτὴς 
ἐγενόμην αὐτοῦ. xai διατρίψας τεαρ᾽ αὐτῷ ἐνιαυτοὺς τρεῖς χαὶ τὴν 
ἐπιϑυμίαν τελειώσας εἰς τὴν πόλιν ὑπέστρεφον. ἐννεακαιδέχατον 
δ᾽ ἔτος ἔχων ἠρξάμην ve πολιτεύεσθαι τῇ Φαρισαίων αἱρέσει κατα- 
χολουϑῶν, ἣ “ταραττλήσιός ἐστι τῇ sap Ἕλλησιν Στωϊχῇ λεγομένῃ. 

3. JMev' εἰχοστὸν δὲ xal ἕχτον ἐνιαυτὸν εἰς Ῥώμην μοι συνέ- 
σεεσεν ἀναβῆναι διὰ τὴν λεχϑησομένην αἰτίαν. xa9! ὃν χρόνον 
Φῆλιξ τῆς Ιουδαίας ἐπτετρότειευεν ἱερεῖς τινας συνήϑεις ἐμοὶ χαλοὺς 

χἀγαϑοὺς διὰ μιχρὰν xal τὴν τυχοῦσαν αἰτίαν δήσας εἰς τὴν Ῥώμην 

ἔχεεμιψε λόγον ὑφέξοντας τῷ Καίσαρι. οἷς ἐγὼ zógov εὑρέσϑαι 
βουλόμενος σωτηρίας, μάλιστα δὲ πυϑόμενος ὅτι χαίτεερ ἐν χαχοῖς 
ὄντες Ovx ἐπελάϑοντο τῆς εἰς τὸ ϑεῖον εὐσεβείας, διατρέφοιντο δὲ 

σύχοις xal χαρύοις, ἀφιχόμην εἰς τὴν Ῥώμην τεολλὰ κινδυνεύσας 

χατὰ ϑάλασσαν. βαπτεισϑέντος γὰρ ἡμῶν τοῦ ztAoíov χατὰ μέσον 
τὸν ᾿Τδρίαν :εερὶ ἑξαχοσίους τὸν ἀριϑμὸν ὄντες δι᾿ ὅλης τῆς νυχτὸς 
ἐνηξάμεϑα, xai spl ἀρχομένην ἡμέραν ἐπτιφανέντος ἡμῖν xarà 
ϑεοῦ τιρόνοιαν Κυρηναϊχοῦ ττλοίου φϑάσαντες τοὺς ἄλλους ἐγώ τε 

χαί τινὲς ἕτεροι ττερὶ ὀγδοήχοντα σύμτεαντες ἀνελήφϑημεν εἰς τὸ 
σελοῖον. διασωϑεὶς δ᾽ εἰς τὴν “ιχαιάρχειαν, ἣν Ποτιόλους ᾿Ιταλοὶ 

PRAMW Exc Peiresc. 
1 οὖν] γ᾽ ov RAMW Exc 3 gavvoiv R βανοῦν AMWExe ὀνόματι 

; Exc 4 τὴν ἔρημον R τροφὴν — ὃ προσφερόμενον om. MW . 6 πολ- 
λαχησ Exc ἁγνείαν ex ἀγένειαν corr. uid. R 8 πόλην Exc — 9 ó' om. 
MW Exc τε seclusit Bekker; sed fort. post λεγομένῃ u. 10 aliquid excidit 

τῇ] vj: P 10 ἢ om. P fort. recte ἕλλησι RAMW Exc et ex corr. 
(P στωνιχῆ P! στοϊχη W — 11 sxoclotov P! 12 διὰ τὴν — αἰτίαν] διαι- 
τίαν τινά - ἐστι δὲ αὕτη Exe.— τὴν εχϑησομένην Ρ 18 φίλιξ P. φίληξ R. φῖλιξ, 

— pex jcorr A ἐπετρόπευσεν P καλοὺς] χαλούσ τε Exc 14 δήσασ αἰτίαν 
ἐν MW Exc fort.recte — 15 ἔπεμψεν A'W ἐγὼ] aito P εὕρασϑαι P — 10 δὲ] 
δὲ χαὶ ἔχε 11 ἐξελάϑοντο RAMW Exe. litt. εἰσ τὸ ϑειον svi.ras. P | 18 χα- 
οίοισ PW ἀφειχομ-ην P ἀφικόμειν Exc τὴν om. RAMW Exc πολλὰ] Y t 

— πολλάχισ MW Exc — 19 9eA«cav P ϑάλατταν MW ϑάλατ Exc βαπτησϑέντοσ 
- Exc 20 τὸν om. MW Exc ᾿Αδρίαν] «vógrov P  ἕξαχόσιοι MW Exc 

- 

Y 
— 21 περὴ μέχρι MW Exc 22 χυρηνικαιον P φϑάσαντοσ RMW Exc 
— 23 ἑταῖροι ἢ ὀγδοήκοντα] C Exc litt. cvuz i. ras. P 24 διασωϑεὶς 
— δὴ διασωϑὲν MW Exc διχαιαρχίαν PRA3 MW Exc 

21 Ἐ 
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χαλοῦσιν, διὰ φιλίας ἀφιχόμην “λιτύρῳ, μιμολόγος δ᾽ ἦν οὗτος 
μάλιστα τῷ Νέρωνι χαταϑύμιος Ἰουδαῖος τὸ γένος. xai δι᾿ αὐτοῦ 

ΠΟοτυταίᾳ τῇ τοῦ Καίσαρος γυναιχὶ γνωσθεὶς ττρονοῶ ὡς τάχιστα 
γεαραχαλέσας αὐτὴν τοὺς ἱερεῖς λυϑῆναι. μεγάλων δὲ δωρεῶν πρὸς 
τῇ εὐεργεσίᾳ ταύτῃ τυχὼν παρὰ τῆς Ποππαίας ὑπέστρεφον ἐπὶ 
τὴν οἰχείαν. 

4. Καταλαμβάνω δ᾽ ἤδη νεωτερισμῶν ἀρχὰς xoi πολλοὺς ἐπεὶ 
τῇ Ῥωμαίων ἀποστάσει μέγα φρονοῦντας. χαταστέλλειν οὖν ἐπεει- 
ρώμην τοὺς στασιώδεις χαὶ μετανοεῖν ἔτεξιϑον τοιησαμένους τερὸ 
ὀφϑαλμῶν τιρὸς otc πτολεμήσουσιν, ὅτι Ῥωμαίων οὐ κατ᾽ ἐμτιειρέαν 
μόνον πτολεμιχήν, ἀλλὰ χαὶ xor εὐτυχίαν ἐλαττοῦνται" xol μὴ τερο- 
γετῶς xal παντάπασιν ἀνοήτως τεατρίσι καὶ γενεαῖς xal σφίσιν 

αὐτοῖς τὸν περὶ τῶν ἐσχάτων χαχῶν χένδυνον ἐπάγειν. ταῦτα δ᾽ 
ἔλεγον xoi λιτταρῶς ἐνεχείμην ατιοτρέτεων, δυστυχέστατον ἡμῖν τοῦ 
γολέμου τὸ τέλος γενήσεσϑαι προοριύμενος. οὐ μὴν ἔπεισα" πολὺ 
γὰρ ἡ τῶν ἀπονοηϑέντων ἐττεχράτησεν μανία. 

5. “αείσας οὖν, μὴ ταῦτα συνεχῶς λέγων διὰ μίσους ἀφιχοίμην 
zal ὑποψίας ὡς τὰ τῶν ττολεμίων φρονῶν zai χινδυνεύσω ληφϑεὶς 
ὑτε αὐτῶν ἀναιρεϑῆναι, ἐχομένης ἤδη τῆς ᾿Αντωνίας, ὅττερ ἦν 

, d , M c , ^ ' ) ἢ 

φοούριον. εἰς τὸ ἐνδοτέρω ἱερὸν ὑττεχώρησα. μετὰ δὲ τὴν ἀναίρεσιν ἢ 
, - , — 9 - , c A - 

ΠΠ]αναήμου xci τῶν πρώτων τοῦ λῃστρικοῦ στίφους ὑτεεξελϑὼν τοῦ 
- , ^ s 2 - A , - 

ἱεροῦ zt&ÀLY τοῖς ἀρχιερεῦσιν xai τοῖς ττρώτοις τῶν (Φαρισαίων συν- 
e ἢ ΄ T » " X c No ες. ὦ 
διέτριβον. φόβος δ᾽ οὔτι μέτριος εἶχεν ἡμᾶς ὁρῶντας τὸν μὲν 

PRAMW Exc Peiresc. 3 

1 αλιτυρω, A. ex v corr. uid. P ἀλτύρω ΑΜ δὲ MWExe 2 μάλισταὶ 
Bekker χαλιστα P κάλλιστα RAMW Exc Ἰουδαῖος τὸ γένος om. Exc 
δι᾿ αὐτοῦ] διὰ τούτου MW 8. Ποππαίᾳ] coni. ποπλια P. πομπηΐα RAMW Exc 
γνωρισϑεὶσ W Exc προνοῶν Exc 4 δὲ om. MWExc πρὸς tj] πρώτη 
MW πρὸς τῇ — ὃ ταὐτῃ] ταύτηι εὐεργεσίαι πρώτηι Exc 5 Ποππαίαςϊ 

B ' - hs, ^ 

ποππλιασ P πομπηΐασ RAMW Exc παρὰ τὴῆσ πομπηΐασ τυχὼν tr. M 
ς DN 1 » - » , , - , 
vnsotosqov P ἐπὲ τὰ οἰχεῖα R 6 οἰχείαν fin. Exc | xavcAcuBavo] 
χαταλαβὼν MW δὲ MW 8 μεγαλοφρονοῦντασ W οὖν om. MW 
εἐπιρωμὴν P 9 σταδιωδεισ P. ποιησομένουσ (x ex v corr. D PR. 11 μόνην 
ΑΜ ἀλλὰ om.P καὶ om. R εὐτυχίαν] εὐτυχειαν P. εὐτυχίαν πάντεσ 
R 12 πατράσι R 13 post χαχῶν eras. αὐ uid. xc. Ρ ἐπάγειν», & ex ὦ 
corr. P δὲ MW 14 Am: αρῶσ P δυσχερέστατον MW 15 μὴν, v 
i. ras. 3 litt. P 16 ἐνεχράτησεν P 17 οὖν] γ᾽ οὖν A ταῦτα συνεχῶς 

ταυγαρυνεχωσ, o ex g corr., ut dubites, utrum uoluerit librarius P — μεισοὺσ 
ἀφεικοιμὴν P 18 φρονῶν, o ex εἴ corr. ἢ χαὶ om. MW 20 ἐνδότερον 
R ἐνδωτέρω M 21 μαναΐμου RM ληστιχοῦ P 22 ἱεροῦ] oti ovo P 
qeonacuor P 23 δὲ W οὔτι! οὐχέτι AMW 
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δῆμον ἐν τοῖς ὕτιλοις, αὐτοὶ δ᾽ ὄντες ἐν ἀπόρῳ, ví “ποιήσομεν, καὶ 
τοὺς νεωτεριστὰς παύειν οὐ δυνάμενοι, τεροδήλου δ᾽ ἡμῖν τοῦ χιν- 
δύνου τιαρεστῶτος, συγχατανεύειν μὲν αὐτῶν ταῖς γνώμαις ἐλέγομεν, 
συνεβουλεύομεν δὲ μένειν ἐφ᾽ αὑτῶν, καὶ τοὺς τιολεμίους ἐπιελϑόντας 

| ἐᾶν, ἵνα τοῦ διχαίως ἀνταίρειν. ὕτελα siot» εὕρωνται. ταῦτα δ᾽ 
ἐπράττομεν ἐλτείζοντες οὐχ εἰς μαχρὰν Κέστιον μετὰ μεγάλης δυνά- 
μξως ἀναβάντα τιαύσειν τὸν νεωτερισμόν. 

6. 'O δ᾽ ἐπελϑὼν χαὶ συμβαλὼν μάχῃ ἐνιχήϑη πιολλῶν τῶν 
μετ᾽ αὐτοῦ “τεσόντων. xal γίνεται τὸ Κεστίου τιταῖομα συμφορὰ 
τοῦ σύμπαντος ἡμῶν ἔϑνους" ἐσιήρϑησαν γὰρ ἐπὶ τούτῳ μᾶλλον οἱ 
τὸν τιόλεμον ἀγαττήσαντες xal νιχήσαντες τοὺς Ῥωμαίους εἰς τέλος 

ἤληεισαν τιροσγενομένης καὶ ἑτέρας τινὸς τοιαύτης αἰτίας" οἱ τὰς 

γέριξ τῆς Συρίας πόλεις κατοιχοῦντες τοὺς zaQ ἑαυτοῖς Ιουδαίους 

συλλαμβάνοντες σὺν γυναιξὶ xai τέχνοις ἀνήρουν οὐδεμίαν αὐτοῖς 
αἰτίαν ἐπιιχαλεῖν ἔχοντες" οὔτε γὰρ ἐπὶ Ῥωμαίων ἀττοστάσει νεώ- 
τερόν TL τιεφρονήχεσαν οὔτε πρὸς αὐτοὺς ἐχείνους ἐχϑρὸν ἢ ἐπεί- 
βουλον. Σχυϑοτιολῖται δὲ τιάντων ἀσεβέστατα xai τιαρανομώτατα 
διετεράξαντο᾽ ἐπελϑόντων γὰρ αὐτοῖς Ἰουδαίων ἔξωϑεν “τολεμίων 
τοὺς τταρ᾽ αὐτοῖς Ἰουδαίους ἐβιάσαντο χατὰ τῶν ὁμοφύλων ὕτιλα 
λαβεῖν, ὅπερ ἐστὶν ἡμῖν ἀϑέμιτον, καὶ μετ᾽ ἐχείνων συμβαλόντες 
ἐχράτησαν τῶν ἐπελϑόντων" rer δ᾽ ἐνίχησαν, ἐχλαϑόμενοι τῆς 
zgóg τοὺς ἐνοίχους xoi συμμάχους τιίστεως ττάντας αὐτοὺς διε- 

χρήσαντο πολλὰς μυριάδας ὄντας. ὅμοια δ᾽ ἔπαϑον xal oi “1α- 
μασχὸν Ἰουδαῖοι κατοιχοῦντες. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀχριβέ- 
στέρον ἐν ταῖς περὶ τοῦ ἸΙουδαϊχοῦ πτολέμου βίβλοις δεδηλώχαμεν" 

PRAMW 
1 αὐτοὶ δ αὐτοῖσ MW ὀντες] οντεσ, o ex e corr. P ὄντεσ δὲ MW 

ποιήσωμεν PMW 2 δὲ MW 3 συγχατανεύσειν ἢ 4 ἀπελϑόντασ RAMW 
5 ἐᾶν om. MW 5 tva — 6 ἐπράττομεν! Ἰατουδικαιωσαντερεινοπλαπι- 

στινευρωνται: ταυταδεπράττομεν P. ovo δικαίουσ ἀναιρεῖν ὅπλα πίστιν εὕρων- 

ται ταῦτα δ᾽ ἔπραττον τοῦτο μὲν R.vobo δικαίουσ ἀναιρεῖν" τοῦτο μὲν MW, 
om. ἃ 6 Κέστιον] χεσσιον P. γέσσιον AMW ! παυσιν P 8 ó MW 

ἐπελθὼν] ἐπελόων P πολλω P τῶν om. R 9 τὸ] τοῦ MW Κεστίου] 

-yscclov AM γεσγίου τὸ πταῖσμα MW 10 σύμπαντος] παντὸσ À ἡμῖν 
ἢ επιρϑησαν P tovto P 12 προσγινομένησ Ρ καὶ ἑτέρας τινὸς] 

JD τινὸσ ἑτέρασ MW 18 περιξ, v S. m. 1 P. vow  ἴουδαιοισ Ῥ 14 γυ- 
— ναϊξει, εἰ eX ἐ Corr. P οὐδεμίαν] μηδεμίαν MW 15 αἰτίαν, αἱ i. ras. ex 

£r corr. uid. P 16 αὐτοὺς] αὐτοὺσ ἢ M. 19 τοὺς] τοισ Sic P 20 λαμ- 
βάνειν W — 21émój P δὲ MW 28 δὲ ΜῊ δΔαμασχὸν] δαμασχων P 
τὴν δαμασχὸν RAMW 25 τοῦ] tovtov, ov ex ov corr. P ἐἠυουδαϊχοῦ, ovó 
ex ov corr. A βίβλοις om. MW 
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γῦν δ᾽ αὐτῶν ἐπεμνήσϑην βουλόμενος παραστῆσαι τοῖς ἀναγινώ- 
σχουσιν, ὅτι οὐ προαίρεσις ἐγένετο τοῦ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους, 
Ἰουδαίοις, ἀλλὰ τὸ τελέον ἀνάγκη. 

Hs ENDE οὖν, ὡς ἔφαμεν, τοῦ Κεστίου, τῶν Ἱεροσολυ- 

μιτῶν οἵ πρῶτοι ϑεασάμενοι τοὺς μὲν λῃστὰς ἅμα τοῖς νεωτερι- 
σταῖς εὐπορουμένους ὅτελων, δείσαντες δ᾽ αὐτοὶ μὴ ἄνοττλοι χαϑε- 
στηκότες ὑποχείριοι γένωνται τοῖς χϑροῖς, ὃ ὃ χαὶ μετὰ ταῦτα συνέβη, 

χαὶ πυϑόμενοι τὴν Γαλιλαίαν οὔπτω πᾶσαν Ῥωμαίων ἀφεστάναι, 

μέρος δ᾽ αὐτῆς ἠρεμεῖν ἔτι. πέμπουσιν ἐμὲ χαὶ δύο ἄλλους τῶν 

Légéany καλοὺς χαἀγαϑοὺς ἄνδρας, ἸΙώζαρον xai Ἰούδαν. selon 

τοὺς πονηροὺς χαταϑέσϑαι và ὅπλα καὶ διδάξοντας. ὡς ἔστιν. 

ἄμεινον τοῖς χρατίστοις τοῦ ἔϑνους αὐτὰ τηρεῖσϑαι. ἔγνωστο δὲ 
τούτοις ἀεὶ μὲν ἔχειν τὰ ὅπλα πρὸς τὸ μέλλον ἕτοιμα, ττεριμένειν 
δέ, τί πράξουσιν Ῥωμαῖοι, μαϑεῖν. 

8. "afia ovv ἐγὼ τὰς ὑποϑήχας ταύτας ἀφικόμην εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν. xal Semqooírac μὲν οὐχ ἐν Ολίγῳ περὶ τῆς πατρίδος, 
ἀγῶνι χαϑεστῶτας εὗρον, διαρττάσαι χεχριχότων αὐτὴν τῶν Γαλι- 
λαίων διὰ τὴν χερὸς Ῥωμαίους ἐχείνων φιλίαν xal ὅτι Κεστίῳ. 

Γάλλῳ τῷ τῆς Συρίας ἡγεμονεύοντι δεξιάν τὲ xol πίστιν προτεί- 
γειαν. ἀλλὰ τούτους μὲν ἐγὼ πάντας ἀττήλλαξα τοῦ φόβου πείσας 
ὑχτὲρ αὐτῶν τὰ πιλήϑη καὶ ἐπιτρέψας ὅσα καὶ ϑέλουσι διαπτέμσεεσϑαι 
διὰ voie ἐν δώροις οἰχείους ὁμηρεύοντας Κεστίῳ. τὰ δὲ 4opa 

πόλις ἐστὶν τῆς Φοινίκης. τοὺς ἐν Τιβεριάδι δὲ χατοιχοῦντας εὗρον 

ἐφ᾽ ὅτελα κεχωρηχότας ἤδη δι᾿ αἰτίαν τοιαύτην" | 

9. Στάσεις τρεῖς ἦσαν κατὰ τὴν πόλιν, μέα μὲν ἀνδρῶν εὐσχη- 
μόνων, ἦρχε δ᾽ αὐτῆς S osdltae Κάπελλος. οὗτος δὴ xai oi σὺν αὐτῷ 

πάντες, Ἡρώδης ὃ Παροῦ καὶ Ἡρώδης 0 τοῦ Γαμάλου καὶ Κομ- 

PRAMW 

ι δὲ MW 2 προαιρεσεισ P προαΐρεσισ, «o 1. ras. ἃ προαιρέσει MW 
4 χεσσίου PA! γεσσίου MW et ex corr. A. ἵεροσολυμειτων P 6 δὲ RAMW 

χαϑεστῶτεσ MW 8 πυνϑανόμενοι MW 9 litt. μερο i. ras. P 
δὲ AMW ηρεμὴην P καλοὺς χαὶ καλοὺσ R 10 Ἰώζαρον] ἰωάζαρον RÀ 
ἰάζωρον MW πισοντασ Ῥ 13 τούτοις ἀεὶ τουτοπισαι P. τοῦτο πεῖσαι 
R μὲν» ἐμὲ μὲν MW 14 μαϑεῖν suspectum 15 ὑυποϑιχασ P αφειχομὴν 
Ρ 16 σεπφωρεῖσ MW 18 Κεστίῳ] καὶ σεννίωι, i. marg. yp γεσσίω & 
c£vvio MW, cf. bell. Iud. IL 510 (18, 11) 19 προτινειαν Ῥ προτείνει MW 
20 πάντας] παντὸς coni. απηλαξὰ P πισασ P 21 ἐπιστρεψασ P ὅσᾶ 
zu ὁσάκισ RMW ὅσάχι αὶ 22 διὰ] πρὸς ed. pr. Ἱεστίῳ) γεσσίω A 
23 τιβεριαδει Ρ κατοικουντεσ P 10 ἦρχε] yogtro P δὲ MW χαπελλοῦν 
« ex αἱ corr. P δὴ] δὲ coni. 21 ἡρώιδησ A ut adsolet hic et infra 

Γαμάλουϊ γάμου MW κόμψοσ et χόμψου Αἱ 



IOSEPHI VITA 233—939 (9) 327 

Vógc ὃ τοῦ Κομψοῦ" Κρίσπτος γὰρ ἀδελφὸς αὐτοῦ τοῦ μεγάλου βασι- 
λέως γενόμενός σίοτε t; παρχος ἐν ταῖς ἰδίαις «τήσεσιν ἐτύγχανεν 
zégav τοῦ Ιορδάνου" :ιάντες οὖν oi προειρημένοι χατὰ τὸν καιρὸν 
ἐχεῖνον ἐμμένειν συνεβούλευον τῇ σιρὸς τοὺς Ῥωμαίους xal τὸν 
βασιλέα πιίστει. τῇ γνώμῃ δ᾽ οὐ συνηρέσχετο Πιστὸς παραγόμενος 

ὑχεὸ ἸΙούστου τοῦ zet0óc" xal γὰρ ἦν φύσει zog ἐπιμανής. ἡ δευ- 
τέρα δὲ στάσις ἐξ ἀσημοτάτων συνεστηχυῖα σπιολεμεῖν ἔχρινεν. ᾿ἸΙοῦ- 
στος δ᾽ ὁ Πιστοῦ “ταῖς ὁ τῆς τρίτης μερίδος τιρῶτος ὑττεχρίνετο 
μὲν ἐνδοιάζειν τιρὸς τὸν “τόλεμον, νεωτέρων δ᾽ ἐπεϑύμει πιραγμάτων 
ἐχ τῆς μεταβολῆς οἰόμενος δύναμιν ἑαυτῷ τεεριπτοιήσειν. τεαρελϑὼν 
οὖν εἰς μέσους διδάσχειν ἐπιειρᾶτο τὸ πλῆϑος, ὡς ἡ πόλις ἀεὶ τῆς 
Γαλιλαίας ἄρξειεν ἐπί γε τῶν Ἡρώδου χρόνων τοῦ τετράρχου χαὶ 
χτίστου γεγομέγνου, Ἀδυληθένέης αὐτοῦ τὴν Zenquouay σπόλιν τῇ 
Τιβεριέων ὑτταχούειν, ἀτιοβαλεῖν δὲ τὸ πιρωτεῖον αὐτοὺς μηδὲ ἐπὶ 

τοῦ βασιλέως ᾿1γρίσυσεα τοῦ πατρὸς, διαμεῖναι δὲ xal μέχρι Φήλικος 
σεροεσταμένου τῆς Ιουδαίας. νῦν δὲ ἔλεγεν αὐτοὺς ἠτυχηχέναι 
τῷ νεωτέρῳ δωρεὰν “1γρίτυτιςς δοϑέντας bzó Νέρωνος" ἄρξαι γὰρ 
εὐθὺς τὴν μὲν Σέπφωριν, ἐπειδὴ Ῥωμαίοις ὑττήχουσεν, τῆς Γαλι- 
λαίας, καταλυϑῆναι δὲ zag' αὐτοῖς τήν τε βασιλικὴν τράπεζαν xai 
τὰ ἀρχεῖα. ταῦτα χαὶ πρὸς τούτοις ἕτερα χιολλὰ χατὰ βασιλέως 
᾿αἰγρίσεττα λέγων ὑπὲρ τοῦ τὸν δῆμον εἰς τὴν ἀτιόστασιν ἐρεϑέσαι, 

χεροσετέϑει νῦν εἶναι καιρὸν ἀραμένους 0ztÀa χαὶ Γαλιλαίους συμ- 
μάχους προσλαβόντας, ἄρξειν γὰρ αὐτῶν ἑχόντων διὰ τὸ τιρὸς τοὺς 

PRAMW 

2 ἔξαρχοσ MW 8 iogónvov P  zsgov P 5 zt. P τῇ om. MW 
et fort. corruptela subest ó MW Πιστὸς] i. marg. yo πρίσχοσ A 
παραγόμενος] Dindorf παραγενόμενοσ codd.; παραγόμενος iam Hudson uoluisse 
uid. ὁ τοῦ om. MW ἐπιφανήσ MW 1 στασεισ P ἀσημοτατωσύυνεστι- 

κυϊα P 8 δ᾽ ὁ] δου Pó MW Πιστοῦ! πίστου A! i. marg. yo πρίσκου A 
ὑπεχρίνατο 89 ἐνδοιαζειν, οἱ i.ras. M ἐνδιαξιν P. ὁδὲ MW επιϑυμει 
P [10αὐτῶ MW περιποιησιν P 11 ἐπιρατο P ἀεὶ] ἐστὲν ἀεὶ PA 
ἐστὶ MW 12 ἄρξειεν] αρξεν P ἄρξειε- δὲ A ἄρξειέ τε M. ἀρξειέν τε W 
ys] τε RMW 13 τὴν, ἡ in ὁ corr. uid. A Σεπφωριτῶν)] εμφωριτων P 

14 τιβεριαιων Ρ ἀποβαλεῖν] coni. ἀποβάλλειν codd πρώτιον P πρῶτον 
MW αὐτοὺς] αὐτοῖσ PRA ἐπὶ] sc P 15 ἀγρίππου, ov i. ras. A 
φίλικοσ, ( ex ἡ corr. A φίληχοσ ER 10 προϊσταμένουΜ, ἡ ἔλεγον MW 
11 δοϑέντοσ RMW ὑπὸ] ὑπὸ τοῦ MW 18 σεπφωρειμεπιδὴ P ὑπή- 
χουσεν] ὑπτιχουσεν P 19 δὲ] τε MW 20 ἀρχεῖα] Hudson αρχία P. ἀρχαῖα 
RAMW ταῦτα] πάντα R πολλὰ om. P χατὰ] κατὰ τοῦ MW 
21 ἀγρίππου, ov i. ras. A tic] πρὸσ M ἀποστασίαν A 22 εἶναι 

seva, P «egov P συμμόχουσ γαλιλαίουσ tr. M 23 προσλαβοντασ, 
* Li » L M ^ 

προσ s. M «ose. P ἄρχειν coni. γὰρ suppl M τὸ πρὸς om. MW 
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Σεπφωρίτας μῖσος ὑτεάρχειν αὐτοῖς, ὅτι τὴν πρὸς Ῥωμαίους πέστιν 
διαφυλάσσουσιν, μεγάλῃ χειρὶ τερὸς τὴν zig αὐτῶν τιμωρίαν τρα- 
πέσϑαι. ταῦτα λέγων προετρέψατο τὸ πλῆϑος" ἦν γὰρ ixavóc 
δημαγωγεῖν καὶ τῶν ἀντιλεγόντων τὰ βελτίω περιεῖναι γοητείᾳ καὶ 
ἀπάτῃ τῇ διὰ λόγων" xal γὰρ οὐδ᾽ ἄπειρος ἣν παιδείας τῆς παρ 
Ἕλλησιν, ἡ θαρρῶν ἐπεχείρησεν xai τὴν ἱστορίαν τῶν “ττραγμάτων 
τούτων ἀναγράφειν, ὡς τῷ λόγῳ τούτῳ περιεσόμενος τῆς ἀληϑείας. 
ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου τοῦ ἀνδρός, ὡς φαῦλος τὸν βίον ἐγένετο χαὶ 
ὡς σὺν τῷ ἀδελφῷ μιχροῦ δεῖν καταστροφῆς αἴτιος ὑττῆρξεν. τεροῖ- 
ὄντος τοῦ λόγου δηλώσομεν. τότε δὲ τεείσας ὃ ̓ Ιοῦστος τοὺς τεολέτας 
ἀναλαβεῖν τὰ ὅτελα πτολλοὺς δὲ καὶ μὴ ϑελήσαντας ἀναγκάσας. ἐξελ- 
ϑὼν σὺν στᾶσιν τούτοις ἐμτείπρησιν τάς ve Γαδαρηνῶν xal ἹἹπιτηνῶν 
χώμας, αὲ δὴ μεϑόριοι τῆς Τιβεριάδος zal τῆς τῶν Σχυϑοττολιτῶν 
γῆς ἐτύγχανον χείμεναι. 

10. Καὶ Τιβεριὰς μὲν ἐν τοιούτοις ἦν. τὰ περὶ Γίσχαλα δὲ 
εἶχε τὸν τρόπον τοῦτον" Ιωάννης ὃ τοῦ “ηουεῖ τῶν πολιτῶν τινας 
ὁρῶν διὰ τὴν ἀτιοστασίαν τὴν ἀπὸ Ῥωμαίων μέγα φρονοῦντας χατ- 
ἔχειν αὐτοὺς ἐπειρᾶτο xol τὴν τοίστιν ἠξίου διαφυλάττειν. οὐ μὴν 
ἡδυνήϑη καίτοι τεάνυ προϑυμούμενος" τὰ γὰρ “τέριξ ἔϑνη, Γαδαρηνοὶ 
xci βαραγαναῖοι xci Τύριοι, ττολλὴν ἀϑροίσαντες δύναμιν καὶ τοῖς 
Γισχάλοις ἐτειστεεσόντες λαμβάνουσι τὰ Γίσχαλα κατὰ χράτος, xai τευρ- 
πολήσαντες εἶτα δὲ πιροσχατασχάψμαντες εἰς τὴν οἰχείαν ἀνέζευξαν. 

Ἰωάνγης δὲ ixi τούτῳ σταροξυνϑεὶς δτελίζει πτάντας τοὺς uev. αὐτοῦ 

zai συμβαλὼν τοῖς πιροειρημένοις ἔϑνεσιν * τά ve Γίσχαλα χρείττονα 
πάλιν ἀναχτίσας τείχεσιν ὑπὲρ ἀσφαλείας τῆς εἰς ὕστερον ὠχύρωσεν. 

PRAMW 
1 σεπφοριτασμεισοσ P ὑπάρχον Dindorf ὑπάρξειν coni. 2. τράπεσϑαι 

MW 8.τὸ iteratum Ρ 4 δημαγωγην βελτίῳ sic M γοητια P ὃὅ οὐδὲ 
MW παιδιασ Ρ — 6 επεχηρησεν P ἴ &vaygaquv P τοῦτο W 8 τοῦ om. 

P 96óc]oP  utsxpovP 10 ὃ 0m.RAMW 12 συμπασιν P ἐμπιμπλησιν 
P ἐχπίπρησι R καὶ ἰοππηνῶν Β — i4s:tvyyavov P κείμενοι ἃ 15 τιβε- 
ρειασ P ἐν τούτοισ AMW γησχαλὰΡ 16 εἶχε: A ληουει P. λευΐου R 
λ'ευὶ, s ex o corr. A ληου MW  ΖἸΑὑδρῶν τινὰσ tr. ἢ 11 μεγαλοφρονοῦντασ 
MW 18 πίστην P διαφυλαττιν P 19 χαιτοπτανυϑυμουμενοσ P 

Γαδαρηνοὶ γαδαρηνὴ R γαδπρόασοι M. yaó! πρόσσοι W 20 βαραγαναῖοι 
βάραγανεοι P. βαραγεναῖοι R παραγενέοι M. παραγανέοι W γαβαραγαναῖοι ed. 
pr. Γαβαρηνοί Σωγαναῖοι Gagnierus et Hudson αϑρυσαντεσ P 21 ἐπι- 
σπεσόντεσ P ἐπεισπεσόντεσ RA χαὶ om. MW 22 εἶτα] Excite: R δὲ] 

δὲ χαὶ RAMW προχκατασχάψαντεσ RMW οἰχείαν ἔζευξαν Β 28 δ᾽ 
R tovto] tovto P τούτοισ R οπλειζει P 24 χατὰ χράτοσ ἐνί- 
χησε post ἔϑνεσι add. R ve] δὲ R χρείττονα)] κριττονὰ P, om. M 
20 αναχτείσασ W τιχεσιν P ασφαλιασ P 
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11. Γάμαλα δὲ :ιίστει τῇ τιρὸς Ῥωμαίους ἐνέμεινε δι᾿ αἰτίαν 
τοιαύτην" GAucmog ὃ ᾿Ιαχείμου τεαῖς ἔπεαρχος δὲ τοῦ βασιλέως 

Myoimma, σωϑεὶς παρὰ δόξαν i» τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις βασιλιχῆς 

αὐλῆς στολιορχουμένης καὶ διαφυγών, εἰς ἕτερον ἐνέτεεσε κίνδυνον, 
ὥστε ὑτιὸ Παναήμου xal τῶν σὺν αὐτῷ λῃστῶν ἀναιρεϑῆναι. διε- 
χώλυσαν δὲ Βαβυλώνιοί τινὲς συγγενεῖς αὐτοῦ ἐν ἹΙεροσολύμοις ὄντες 
πρᾶξαι τοὺς λῃστὰς τὴ ἔργον. ἐπειμείνας οὖν ἡμέρας τέσσαρας ó 
(δίλισίσεος ἐχεῖ τῇ τιέμτυτῃ (ρεύγει ττεριϑετῇ χρησάμενος our τοῦ 
μὴ χατάδηλος γενέσϑαι, χαὶ :ταραγενόμενος εἴς τινα τῶν ἑαυτοῦ 
χωμῶν χατὰ τοὺς ὅρους Γάμαλα τοῦ φρουρίου χειμένην τιέμτιει 

χερός τινας τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν τιροστάσσων ὡς αὐτὸν ἀφιχέσϑαι * τὴν 
(ιλίσυσιου. ταῦτα δ᾽ αὐτὸν ἐννοούμενον ἐμτιοδίζει τὸ ϑεῖον ixi συμ- 
φέροντι" μὴ γὰρ τούτου γενομένου ττάντως ἂν ἀτιωλώλει" “πυρετοῦ 

δὴ χατασχόντος αὐτὸν ἐξαίφνης γράψας ἐπιστολὰς τοῖς τεαισὶν 

“4γρίτυτες xai Βερενίχῃ δίδωσιν τῶν ἐξελευϑέρων τινὶ κομίζειν τιρὸς 
Οὔαρον. ἦν δ᾽ οὗτος κατὰ τὸν χαιρὸν ἐχεῖνον ὃ τὴν βασιλείαν 
διοιχῶν καταστησάντων αὐτὸν τῶν βασιλέων" αὐτοὶ γὰρ εἰς Βηρυτὸν 
ἀφιχνοῦντο ὑτιαντῆσαι βουλόμενοι Κεστίῳ. λαβὼν οὖν Οὔαρος τὰ 
σιαρὰ (Φιλίσπητου γράμματα καὶ zvOóuevog αὐτὸν διασεσῶσϑαι βα- 
έως ἤνεγχεν, ἀχρεῖος τὸ λοιπὸν αὐτὸς νομίζων φανεῖσθαι τοῖς 
βασιλεῦσιν ἀφικομένου τοῦ (Φιλίστου. προαγαγὼν ovv εἰς τὸ τελῆ- 
ϑὸς τὸν τὰς ἐπιστολὰς χομίζοντα xal τελαστογραφίαν ἐτειχαλέσας 
ψεύδεσϑαί ve φήσας αὐτὸν ἀτιαγγείλαντα Φίλιτετοον ἐν τοῖς Ἵερο- 
σολύμοις μετὰ τῶν Ἰουδαίων Ῥωμαίοις πολεμεῖν ἀττέχτεινεν. μὴ 
ὑτεοστρέψαντος δὴ τοῦ ἐξελευϑέρου GQíLuvmoc ἀπορῶν τὴν αἰτίαν 

PRAMW 
1 πίστει] πιστι P. πιστὴ K τῇ om. R ενεμειναι P 2 Ἰακείμου] 

ἰωαχείμου R ἐακείμου, s. m. 1, ec ex corr. A ἐἰαχίμου W 8 ἀγρίππου, ov ex « 
corr A 5 uavotuov Β΄ óuxo2vo«v P 1 Ύτεσσαρεσ P (fort. ex δ΄ ortum) 
8 φευγη P περιϑέτηι ex περιϑετῆι corr. A χώμη R 10 χειμένη PMW 

11 αὐτὸν, ὃν ex à corr. Β αὐτοῦ PAMW τὴν Φιλίππου ταῦτα δ᾽ 
αὐτὸν] τὸν φίλιππον δὲ ταῦτα ed. pr. τὴν Φιλίππου om. Dindorf 12 δὲ 
RAMW αὐτῶν W 13 παντοσ P ἀπολώλει PAMW 14 ἐξεφνησ 
P ἐπιστολὴν R — 15 Βερενίχῃ) βερινικη P βερνίχησ R βερνίχη MW διλω- 

χομειζειν P 16 Οὔαρον] Νόαρος bell. Iud. II 481 (18, 6) οὗτοσ δὲ 
tr. M óW  zsgovP 171 αὐτοὶ] αυτον P. 18 Κεστίῳ] γεσσίωι A 
αρος] ὃ οὔαροσ RAMW 19 παρὰ] περι P παρὰ τοῦ ΜΥΥ͂ 20 ἀχρεῖος] 

b λυπον P φανισϑαι P 21 οὖν om. MW 22 χομίσοντα P 
χομίσαντα RMW πλαστογραφεῖν MW 28 ψεύδεσθαι ψευδεστε P ψευδέσ 

ἰ «vtov, o ex corr. P ἀπαγγελοῦντα MW ἐν τοῖσ ἱεροσολύμοισ 
λιπποὸν ir. ἃ τοῖς om. R 24 μετὰ --- Ῥωμαίοις om. P αἀπέεχτινεν P 
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δεύτερον ἐχπέμττει uev! ἐτειστολῶν ττάλιν τὸν ἀπαγγελοῦντα πιρὸς 
αὐτόν, ví τὸ συμβεβηκὸς εἴη τῷ ἀποσταλέντι, δι᾿ ὃ βραδύνειεν. 
χαὶ τοῦτον δὲ M ὃ Οὔαρος συκοφαντήσας ἀνεῖλεν" χαὶ 
γὰρ ὑπὸ τῶν ἐν Καισαρείᾳ Σύρων ἐπῆρτο μέγα qoovety , ἀναιρε- | 

ϑήσεσϑαι μὲν λεγόντων vto Ῥωμαίων τὸν “ἀγρίππαν διὰ τὰς bz 

Ιουδαίων ἁμαρτίας, λήψεσϑαι δ᾽ αὐτὸν τὴν ἀρχὴν ἐχ βασιλέων ὄ ὄντα" 
χαὶ γὰρ ἣν ὁμολογουμένως ὃ Οὔαρος βασιλιχοῦ γένους ἔγγονος Xoé- | 
μου τοῦ τιερὶ τὸν "diBavoy τετραρχοῦντος. διὰ τοῦτ᾽ οὖν ὃ Οὔαρος i | 
τυφούμενος τὰς μὲν & πιστολὰς ze. ἑαυτῷ κατέσχεν μηχανώμενος i 
μὴ ἐντυχεῖν τοῖς γράμμασι τὸν βασιλέα, τὰς ἐξόδους δὲ πάσας T) 

ἐφρούρει, μὴ διαδράς τις ἀτταγγείλειε τῷ βασιλεῖ và πραττόμενα. 
καὶ δὴ χαριζόμενος τοῖς χατὰ τὴν Καισάρειαν Σύροις πολλοὺς τῶν 
Ἰουδαίων ἀπέχτεινεν. ἐβουλήϑη δὲ xoi μετὰ τῶν ἐν Βατανέᾳ Toa- 
χωνιτῶν ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα ἐπὶ τοὺς ἐν Ἐχβατάνοις Βαβυλωνίους 
Ἰουδαίους, ταύτην γὰρ τὴν τιροσηγορίαν ἔχουσιν, ὁρμῆσαι. χαλέσας 
οὖν τῶν χατὰ τὴν Καισάρειαν Ἰουδαίων δώδεκα τοὺς δοκιμωτάτους 

χιροσέτασσεν αὐτοῖς ἀφιχομένοις εἰς Ἐχβάτανα πρὸς τοὺς ἐχεῖ χατοι- ὦ 
χοῦντας αὐτῶν ὁμοφύλους εἰπεῖν, ὅτε Οὔαρος ἀχούσας ὑμᾶς ἐπεὶ 
βασιλέα μέλλειν δρμᾶν xol μὴ πιστεύσας πέπομφεν ἡμᾶς τιείσοντας. 
ὑμᾶς τὰ ὅπλα χαταϑέσϑαι" τοῦτο γὰρ αὐτῷ τεχμήριον ἔσεσϑαι xal 9 
τοῦ καλῶς μὴ :ειστεῦσαι τοῖς τιερὶ ὑμῶν λέγουσιν. ἐχέλευε δὲ xal! 
τοὺς στιρώτους αὐτῶν ἄνδρας ἑβδομήχοντα τιέμτστειν ἀπολογησομένους { 
χερὶ τῆς ἐπενηνεγμένης αἰτίας. ἐλϑόντες οὖν οἱ δώδεχα πρὸς τοὺς 
ἐν Ἐχβατάνοις ὁμοφύλους χαὶ καταλαβόντες αὐτοὺς μηδὲν ἐπεὶ νεω- 
τερισμῷ φρονοῦντας ἔπεισαν χαὶ τοὺς ἑβδομήχοντα χεέμτίξιν. οἵ 
δὲ μηδὲν ὑπιοτιτεύσαντες τοιοῦτον οἷον ἔμελλεν ἀποβήσεσθαι ἔἐξαπ- 

8 52 — bell. Iud. II 481. 

PRAMW 
2 βραδυνιεν P 3 παραγενόμενον om. W in confinio paginarum 

συκοιφαντησασ P 4 χαισαριάασυρω P 5 τὸν] tov P 6 ἁμαρτίας] 
μαρτυρίασ αὰἬ λημψεσϑαι P δὲ MW «vtov P βασιλεον, o ex ὦ 
corr. P τ ὁμολογουμένοσ W ἔχγονοσ M σοαίμου A! συνεμου P 

8 τοῦτ᾽ οὖν] ταῦτα MW 11 ἐφρουρι P ἀπαγγείλη MW 12 χαισαριαν 
P 13 ἀπέχτεινεν)] ἀπέχτινεν P, om. αἬ βαταναία RAMW 14 ἐν "Exga 
τάνοις] ἐχβατάνουσ MW 16 τὴν om. R χαισάριαν Ρ δοχειμωτάτουσ, 
Ῥ 11 προσέτασεν P προσέταξεν MW 18 avrov] om. M ἑαυτῶν W 

eut P ὅτι ὃ οὔαροσ R ἡμασ P 19 ἡμᾶς om. MW πισοντασ P 
20 τοῦτο — ἔσεσϑαι om, MW 22 αὐτῶν] αὐτῶν πάντασ M 23 ἐπενι- 

γνεγχαμενὴσ P δώδεκα] δέχα PA 24 αὐτοὺς om. MW ἐπὶ) ἐπει eS 
εἰπει corr. P 25 ἐπισαν P xal tovc] χαιτουσεπιτουσ P 26 ὑποπτεύθ | 

οντεσ MW ἐξαπέστιλαν P 



IOSEPHI VITA ὅ1--02 (t1. 12) 831 

ἐστειλαν. χαταβαίνουσιν δ᾽ οὗτοι μετὰ τῶν δώδεχα πρέσβεων εἰς 
τὴν Καισάρειαν. ὑπαντήσας οὖν ὃ Οὔαρος μετὰ τῆς βασιλιχῆς 
δυνάμεως σὺν τοῖς πιρέσβεσιν τιάντας ἀπέχτεινεν wal τὴν τιορείαν 
ἐπὶ τοὺς ἐν Ἐχβατάνοις ᾿Ιουδαίους ἐποιεῖτο. φϑάσας δέ τις ἐχ 

τῶν ἑβδομήχοντα σωϑεὶς ἀνήγγειλεν αὐτοῖς, χἀχεῖνοι τὰ ὅπλα 
λαβόντες σὺν γυναιξὶ χαὶ τέχνοις εἰς Γάμαλα τὸ φρούριον ὑτεεχώ-- 
ρησαν, χαταλιπόντες τὰς χώμας ᾽εολλῶν ἀγαϑῶν τελήρεις xc βοσχη- 
μάτων “τολλὰς μυριάδας ἐχούσας. Φίλιτετεος δὲ σευϑόμενος ταῦτα 

xci αὐτὸς εἰς Γάμαλα τὸ φρούριον ἧχεν. “ταραγενομένου δὲ χατεβόα 
τὸ τιλῆϑος, ἄρχειν αὐτὸν ᾿τταραχαλοῦντες χαὶ τεολεμεῖν τερὸς Οὔαρον 
χαὶ τοὺς ἐν τῇ Καισαρείᾳ Σύρους. διαδέδοχτο γὰρ ὑττὸ τούτων 
τὸν βασιλέα τεϑνάναι. (ίλιτιεος δ᾽ αὐτῶν χατεῖχε τὰς δρμὰς 
ὑπομιμνήσχων τῶν τε τοῦ βασιλέως εἰς αὐτοὺς εὐεργεσιῶν, καὶ 
τὴν Ῥωμαίων διηγούμενος ὅση τίς ἐστι δύναμις συμφέρειν οὐχ ἔλεγεν 
ἄρασϑαι τιρὸς τούτους τιόλεμον, καὶ τέλος ἔπεισεν. ὃ δὲ βασιλεὺς 

σευϑόμενος, ὅτι Οὔαρος μέλλει τοὺς ἐπὶ τῆς Καισαρείας Ιουδαίους 
σὺν γυναιξὶ καὶ τέχνοις σπτολλὰς ὄντας μυριάδας ἀναιρεῖν ἡμέρᾳ 
μιᾷ, μετατιέμτεεται τερὸς αὐτὸν Α ἴχουον Πϊονόδιον πέμψας αὐτῷ 
διάδοχον, ὡς ἐν ἄλλοις ἐδηλώσαμεν. ὃ δὲ Φίλιππος Γάμαλα τὸ 
φρούριον χατέσχεν χαὶ τὴν στέριξ χώραν τιίστει τῇ πρὸς Ῥωμαίους 
ἐμμένουσαν. 

19. Ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀφικόμην ἐγὼ καὶ ταῦτα παρὰ 
τῶν ἀτταγγειλάντων ἔμαϑον, γράφω τῷ συνεδρίῳ τῶν Ἱεροσολυ- 
μιτῶν περὶ τούτων χαὶ τί μὲ ττράττειν χελεύουσιν ἐρωτῶ. οἱ δὲ 
χιροσμεῖναι τιαρεχάλεσαν xci τοὺς συμτιρέσβεις. εἰ ϑέλοιεν, χατα- 

PRAMW 
102 MW πρεσβείων εἰσ τὴν, ε post B ex so corr., oo εἰσ τ i. ras. 

IP 2 χεσαριαν P 3 τοῖς] vo P ἀπεχτινεν P ποριαν P 4 τοὺς] 

toig W . émouyo P — 6 γυναιξεικαι, eux ex εν corr. Ρ εἰσ, o suppl. P 
Ταμαλα] yaAe P T χαταλειποντεσ P κομασ P 8 πολασ P πολλῶν 
R 9 suprà τὸ φρούριον rasurà Ρ παραγεναμένου P χαταβοὰ MW 
10 αὐτὸν] αὐτῶ P. αὐτῶν AMW [1 χεσαριασ P διαδέδοκτο] διεδέχετο 

PAMW διεδίδοτο Hudson διεδέδοτο Bekker 12 ὁἼ τε MW κατέχει MW 
19 vxousuurgoxov P 14 ἐστι] ἐστιν ἡ ῬΑ ἐστιν αὐτῶν MW 15 ἔπισεν P 
16 ὅτι, ὅ arubricatore omissufh αὶ χεσαρίασ P 11γυναιξει ῬΡ [8 πρὸς om. 
Bekker ^ 4/xovov] εὔχουον, εὖ i. ras., i. marg. yg ἐν ἄλλοισ αἴκουον À ἔχδυον 
MW  Movodtov] μόδιον MW, cf. 8.114 19 ἐν ἄλλοις] h. e. bell. Iud. II 483 (18. 6) 
ut recte adnotat Henke εδωλωσαμεν P δὲ] δὴ Γάμαλα τὸ qgov- 
ριον] γραμματοφροριον P 20 χατεῖχε MW πίστι P 22 ἐπὶ P 

δὲ MW 23 ἔμαϑον om. P τῶν ἱεροσολυμειτῶν P. τῶ £v ἱεροσολύμοισ 
MW 24 οὗ σε P 4288 χαὶ τοὺς --- κατασχόντα om. W συνπρεσβεισ P 
χασχονταὰ P 
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σχόντα πρόνοιαν ποιήσασϑαι τῆς Γαλιλαίας. oi δὲ συμπρέσβεις 
εὐττορήσαντες πολλῶν χρημάτων ἐκ τῶν διδομένων αὐτοῖς δεχατῶν, 
ἃς ὄντες ἱερεῖς ὀφειλομένας ἀπελάμβανον, εἰς τὴν οἰχείαν ὕπο- 
στρέφειν ἔκριναν. ἐμοῦ δ᾽ αὐτοὺς προσμεῖναι παραχαλέσαντος ἕ ἕως 
οὗ τὰ ἀρορμόεα καταστήσωμεν, χιείϑονται. ἄρας ovv μετ᾽ αὐτῶν 5 | 

ἀσὸ τῆς Σεϊεφρωριτῶν πόλεως εἰς χώμην τινὰ Βηϑμαοῦς λεγομένην 
ἀτεέχουσαν Τιβεριάδος στάδια τέσσαρα παφαγίνομαι, χαὶ πέμψας 
ἐντεῦϑεν πρὸς τὴν Τιβεριέων βουλὴν καὶ τοὺς πρώτους τοῦ δήμου 
“ταρέεχάλουν ἀφιχέσϑαι τερός με. καὶ παραγενομένων, ἐληλύϑει δὲ 
σὺν αὐτοῖς xal Ιοῦστος, ἔλεγον ὑττὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν 
πρεσβεύσων μετὰ τούτων “τεπόμφϑαι χερὸς αὐτούς, χεείσων χαϑαι- 
ρεϑῆναι τὸν οἶχον τὸν ὑττὸ Ἡρώδου τοῦ τετράρχου χατασχευασϑέντα 

ζῴων μορφὰς ἔχοντα τῶν γόμων οὕτως τι χατασχευάζειν ἄπαγο- 
φευόντων, xai παρεκάλουν αὐτοὺς ἐᾶν ἡμᾶς ἡ τάχος τοῦτο πράτ- 
τειν. Epl πολὺ μὲν ovv oi zc &ol τὸν Καπέλλαν xai τοὺς χιρώτους 

αὐτῶν ἐτειτρέσπεειν οὐχ ἤϑελον, βιαζόμενοι δ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν συγχατατέ- 

ϑένται. φϑάνει δ᾽ Ἰησοῦς ὃ τοῦ Σαπφία παῖς, ὃν τῆς τῶν ναυτῶν 
χαὶ τῶν ἀττόρων στάσεως πρῶτον ἔφαμεν ἄρξαι, τταραλαβών τινας 
Γαλιλαίους καὶ τὴν πᾶσαν αὐλὴν ἐμτερήσας, ττολλῶν οἰόμενος εὐτεο-- 
ρήσειν ἐξ αὐτῆς χρημάτων, ἐτεειδή τινας οἴχων ὀροφὰς χεχρυσωμένας 
εἶδεν. χαὶ δεήρτεασαν ττολλὰ τταρὰ γνώμην τὴν ἡμετέραν τεράξαντες " 
ἡμεῖς γὰρ μετὰ τὴν πρὸς Καπέλλαν xal τοὺς πρώτους Τιβεριέων 
ὁμιλίαν εἰς τὴν ἄνω Γαλιλαίαν ἀπὸ Βηϑμαῶν ἀνεχωρήσαμεν. ἀναι- 
ροῦσιν δ᾽ oi πιερὶ τὸν Ἰησοῦν πάντας τοὺς ἐνοικοῦντας Ἕλληνας 

ὅσοι τὲ ztQÓ τοῦ πολέμου γεγόνεισαν αὐτῶν ἐχϑροί. 
13. Πυϑόμενος δ᾽ ἐγὼ ταῦτα τταρωξύνϑην σφόδρα, καὶ καταβὰς 

PRAMW 

1 συνπρεσβεισευρησαντεσ P 3 ὀφιλομένασ P 4 ἔχριναν] γὴν 
ἔκριναν RAMW δὲ αὐτοῖσ MW 5 τὰ πράγμα W 6 Σεπφωρ 
τῶν] επιφωρειτων P κομην P 8 πρὸς] τοὺσ πρὸσ PRA 9 παρα- 
γινομένων PR ἐληλύϑη W 10 x«l Ἰοῦστοσ cvv αὐτοῖσ tr. À zal 
ὁ lovotoo M. ἔλεγον] ολεγον ἱεροσολυμειτων P 11 πρεσβεῦσαι PRA 
πεπέμφϑαι RAMW πισων P χατερεϑηναι P 12 τὸν om. A χατα- 

σχευασϑέντα)] χατασχεϑεντα P οὕτω MW κατασχευαζιν Ρ 10 χάπελλον 

(o0 ex α corr. A) RAMW 16 ezuvoszuv P ἤιϑελον P δὲ AMW : 17 δὲ 
ἄρξαι 

MW Σαπφία] σαφία R. ἀφία A τῶν αὐτῶν R 18 ἀἄρξαὴ πος Ν 
19 γαλλιλαιουσ P εμπρισασ P — εὐυπορησιν P — 20 ἐπιόη ὀρροφὰσ KR 
χεχρυσομένασ W — 21 εἶδεν) ἵλενΡ 22 μετὰ om. P κάπελλον (0 ex « COIT. 
A) RAMW τιβεριάιων Ρ 223 ὅμιλειαν ῬΡ βηϑμῶν RMW ἀνεροῦσιν 
Ρ 84 δ᾽ δ᾽ οὖ MW  sAuvac P — 25 γεγόνασιν MW — 26 ποϑομενοῦ 
5 δὲ MW παροξυνϑὴ P 
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εἰς Τιβεριάδα πρόνοιαν εἰσηνεγχάμην τῶν βασιλικῶν σχευῶν ὅσα 
δυνατὸν ἦν τοὺς ἀρτιάσαντας ἀφελέσθαι" λυχνίαι δ᾽ ἦσαν Κορίν- 

ϑιαι ταῦτα χαὶ τράπεζαι τῶν βασιλιχῶν χαὶ ἀσήμου ἀργυρίου στα- 
ϑμὸς ἱχανός" πάντα δ᾽, ὅσα παρέλαβον, φυλάσσειν ἔχρινα τῷ 
βασιλεῖ. μετατεεμιμάμενος οὖν τοὺς τῆς βουλῆς τιρώτους δέχα χαὶ 

Καέλλαν τὸν Myvóllov τὰ σχεύη σπιαρέδωχα, μηδενὶ τεαραγγείλας 
ἑτέρῳ πλὴν ἐμοῦ δοῖναι. χἀχεῖϑεν εἰς τὰ Γίσχαλα πρὸς τὸν Ἰωάννην 
μετὰ τῶν συμηιρέσβεων ἀφιχόμην βουλόμενος γνῶναι, ví στοτε «φρονεῖ. 
χατεῖδον δ᾽ αὐτὸν ταχέως νεωτέρων ὀρεγόμενον τιραγμάτων xal τῆς 
ἀρχῆς ἐπιϑυμίαν ἔχοντα" “ταρεχάλει γάρ μὲ τὸν Καίσαρος σῖτον 
χείμενον ἐν ταῖς τῆς ἄνωϑεν Γαλιλαίας κώμαις ἐξουσίαν αὐτῷ 

δοῦναι ἐχφορῆσαι" ϑέλειν γὰρ ἔφασκεν εἰς ἐπισκευὴν τῶν τῆς ττα- 
τρίδος τειχῶν αὐτὸν ἀναλῶσαι. κατανοήσας δὲ ἐγὼ τὴν ἐχειχείρησιν 
αὐτοὺ χαὶ τί διανοοῖτο πράσσειν, οὐχ ἔφην αὐτῷ συγχωρεῖν" " 
γὰρ Ῥωμαίοις αὐτὸν ἐνενοούμην φυλάττειν ἢ "uavrQ διὰ τὸ cl 
τὴν ἐξουσίαν τῶν ἐχεῖ πραγμάτων αὐτὸς παρὰ τοῦ χοινοῦ τῶν 
Ἱεροσολυμιτιῶν τιετειστεῦσϑαι. μὴ τιείϑων δὲ ττερὶ τούτων ἐπὶ 
τοὺς συμτιρέσβεις ἐτράτιετο" xci γὰρ ἦσαν ἀτιρονόητοι τῶν ἐσο- 
μένων χαὶ λαβεῖν ἑτοιμότατοι᾽" φϑείρει δὲ χρήμασιν αὐτοὺς ψηφί- 
σασϑαι πάντα τὸν σῖτον αὐτῷ τταραδοϑῆγναι τὸν ἐν τῇ αὐτοῦ ἐπαρχίᾳ 
χείμενον. χαγὼ μόνος ἡττώμενος ὑττοδὺς τὴν ἡσυχίαν ἤγαγον. xal 
δευτέραν Ιωάννης ἐτεεισέφερεν ττανουργίαν" ἔφη γὰρ Ιουδαίους τοὺς 
τὴν (Φιλίσυστου Καισάρειαν χατοιχοῦντας συγχεχλεισμένους χατὰ 
χεροσταγὴν τοῦ βασιλέως ὑτιοδίχου τοῦ τὴν δυναστείαν διοιχοῦντος 
πεπομφέναι χερὸς αὐτὸν παρακαλοῦντας, ἐπειδὴ οὐχ ἔχουσιν ἔλαιον 
() χρήσονται mo ue de da εὐττορίαν αὐτοῖς τού- 

ὃ τά -Ξ- bell Iud. π 591. 

PRAMW 

1 πρωνοιαν P βασιλειχων P 2 δὲ MW 4 δὲ MW φυλασσιν 
P ὃ τῶ βασιλεῖ ἔχρινα (εχρεινα P) tr. PRA βουλῆς] αὐλῆσ ΒΒ 6 χά- 

- qx£AA0v (o ex « corr. A) AMW χάπυλλον R extvtL P 71 γισχαλα P 
8 ποτ᾿ ἐφρόνει R 9 χατεῖδον] χατιδον, o ex ὦ corr. P χατεῖχον R 
δὲ MW 10 μὲ] μη P σῖτον] viov ΒΒ Ε [11 γαλλιλαιασ P! 12 επισχεύυειν 

P 18 ἀναλῶσαι αὐτὸν tr. M — 15 αὐτῶ A. evtvoovusv P ἢ ̓ μαυτῷ] 
- «uavto P ἢ ἐμαυτῶ RMW ἠεμοὶ αὐτῶι A. διὰ] λα Ῥ 17 :690002vuztov 
ΟΡ πεπιστεῦϑαι RAM — ói] δέ us RAMW 18 συνπρέσβεισ P — 19 ψη- 
᾿φίσασϑαι] ψηφίσασ δὲ MW 21 ὑποδὺς] ὑπὸ δύο ed. pr. ἤγαγον] ἦγον 
RMW ἧττον ἃ 22 ἐπισεφερειν P 23 χαισαριαν P συγκεχλισμενουσ 

ΠΡ κατὰ τὴν προσταγὴν MW 24 τοῦ om. P δυναστιαν P 2825 παρα- 
 χαλοῦντοσ ΒΜ ̓ ἐπιδὴ P ελεοὸν P 20 χρίσονται R χαϑαρὸν i. ras. 
| 9—10 litt.  εὐυπορειαν P εὐπορίασ R ΞΓ τούτου] τοῦ ἢ 

69 



-1 οι 

» 

-2 -I 

- 

6 

9 

334 IOSEPHI VITA 74—79 (13. 14) 

τῶν * 50 DJ , “5 - , , 

του παρασχεῖν, μὴ δὲ ἀνάγχην Ἑλληνιχῷ χρώμενοι τὰ νόμιμα τεαρα- 
5 - 2 ) c^ 3 b] ^ 3^4 ? , 2 3 3 

βαίνωσιν. ταῦτα Ó οὐχ vs tvotpeíag ἔλεγεν Ιωάννης, δὲ αἰσχρο- 

χέρδειαν δὲ φανερωτάτην" γινώσχων γὰρ παρὰ μὲν ἐχείνοις κατὰ 
τὴν Καισάρειαν τοὺς δύο ξέστας δραχμῆς μιᾶς πτωλουμένους, ἐν 
δὲ τοῖς Γισχάλοις τοὺς ὀγδοήχοντα ξέστας δραχμῶν τεσσάρων, τεᾶν 
τὸ ἔλαιον ὅσον ἣν ἐχεῖ διετέμιψατο λαβὼν ἐξουσίαν χαὶ παρ᾽ ἐμοῦ 
τὸ Óoxciv' ov γὰρ ἑχὼν ἐπέτρεπον, ἀλλὰ διὰ φόβον τὸν ἀπὸ τοῦ 
πλήϑους. μὴ χωλύων χαταλευσϑείην ὑτε᾿ αὐτῶν. συγχωρήσαντος 
οὖν μου πλείστων χρημάτων ὃ Ἰωάννης ἐκ τῆς χαχουργίας ταύτης 
εὐπόρησε. 

14. Τοὺς δὲ συμπρέσβεις ἀττὸ τῶν Γισχάλων ἀτπτολύσας εἰς 
τὰ Ἱεροσόλυμα τιρόνοιαν ἐτεοιούμην ὅτελων τὲ χατασχευῆς xal τεόλεων 
ἐχυρότητος. μεταττεμψάμενος δὲ τῶν λῃστῶν τοὺς ἀνδρειοτάτους 
ἀφελέσϑαι μὲν αὐτῶν τὰ ὅπλα οὐχ οἷόν τε ὃν ἑώρων. ἔπεισα δὲ 
τὸ σπιλῆϑος μισϑοφορὰν αὐτοῖς παρέχειν, ἄμεινον εἶναι λέγων ἑχόντας 
ὀλίγα διδόναι μᾶλλον ἢ τὰς χτήσεις διαρτιαζομένας oz αὐτῶν πεε- 
ριορᾶν. xal λαβὼν παρ᾽ αὐτῶν ὅρχους μὴ ἀφίξεσϑαι πρότερον εἰς 
τὴν χώραν, ἐὰν μὴ μεταχληϑῶσιν ἢ ὅταν τὸν μισϑὸν μὴ λάβωσιν, 
ἀτυέλυσα τ:ιαραγγείλας μήτε Ῥωμαίοις πολεμεῖν μήτε τοῖς πεεριοί- 
χοις᾽ εἰρηνεύεσϑαι γὰρ τιρὸ πάντων τὴν Γαλιλαίαν ἐφρόντιζον. 
τοὺς δ᾽ ἐν τέλει τῶν Γαλιλαίων ὅσον ἑβδομήχοντα τεάντας βουλό- 
μένος ἐν τεροφάσει φιλίας καϑάττερ ὅμηρα τῆς τείστεως ἔχειν φίλους 

τε χαὶ συνεχδήμους ἐποιησάμην ἐττέ τὲ χρίσεις τταρελάμβανον xol 
μετὰ γνώμης τῆς ἐχείνων τὰς ἀποφάσεις ἐποιούμην, μήτε τεροττε- 
τείς τιειρώμενος τοῦ διχαίου διαμαρτάνειν χαϑαρεύειν τὲ τιαντὸς 

ἐγ αὐταῖς λήμματος. 

PRAMW Exc Peiresc. 
1 zgousvo. P χρησάμενοι ΜῊ παραβαίνουσι ΒΜ 2 δ᾽ οὐχ ὑπ᾽ coni, 

δουσυπερ P δ᾽ οὐχ ὑπὲρ A δὲ οὐχ ὑπὲρ RMW εσχροχερδιαν P ὃ φανε- 
ρατάτην R 4 χεσάριαν P πολουμένουσ Ῥ 6 τὸ] τῷ RAMW τ δω- 

χειν τὸν] τῶν W 8 χολύων P 9 μου] μοὶ P χαχουργειασ, £u ex 
, : "ἡ o 0 

v corr. Ρ 10 εὐπορησαι P. ^ 11 ovvzosogs P γισχαλλων P 12 ozAov] 

ἀπὸ τῶν K πολέμων P 13 ὀχυρότητοσ RAMW δὲ] οὖν MW 
τῶν πληστῶν P 14 αὐτῶν om. M ἑώρων) εωτερων, τε deletum P 
15 μισϑοφορίαν RAMW 16 ὑπ᾽ αὐτῶν διαρπαζομένασ tr. MW περιορᾶν 

om, MW 17 λαβὼν παρ᾽ αὐτῶν om. M — παρ᾽ αὐτῶν om. W — Oozovg] 
οἴχουσ MW ἀφιχέσϑαι MW 19 ἀπέλυσα] ἀπολύσασ P ἀπέλυσα", v ex 
v corr. A ἀπολύσαι MW παραγγειλαι P 20 εἰρηνεύεσϑαι) incip. Exc 

y&o] à? Ὁ 21 δὲ MW Exc εβδομικοντα P 22 ἐν fort. spurium 

23 ἐπεί A 25 πειρόμενοσ W τε] Bekker δὲ codd. Exc 26 ἐπ᾿ ἐν 

RAMW Exc αὐτοῖσ Exc 
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^ ^ - » € , ) T , » » , 

15. Περὶ τριαχοστον yovv ἔτος ὑτεάρχων, ἐν ὁ χρόνῳ, κἂν ατ᾽έ- 
- , 3 - , ^ ^ - , 

χηταί τις τῶν ztapavoucy. ἐπιϑυμιῶν, δύσχολον τὰς ἐχ τοῦ φϑόνου 
, M^ ^ » ELO » 

διαβολὰς φεύγειν ἄλλως τὲ xal ἐξουσίας ὄντα μεγάλης, γυναῖχα 
μὲν “τᾶσαν ἀνύβριστον ἐφύλαξα, τιἄντων δὲ τῶν διδομένων ὡς μὴ 

, 254 ) ^ , Α. » 
χρήζων χατεφρόνησα, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰς ὀφειλομένας μοι ὡς ἱερεῖ δε- 

) , " " "n 2 "- ^ , 

χάτας ατεελάμβανον Ζαρα τῶν χομιςοντῶν" ἐχ μέντοι τῶν Aaquocy 

μέρος τοὺς Σύρους τοὺς τὰς πέριξ πόλεις κατοικοῦντας νιχήσας 
: 3 η " , , - , ἔλαβον, ἃ xal εἰς Ιεροσόλυμα τοῖς συγγενέσιν ὁμολογῶ  ztezopqévat. 

χαὶ δὶς μὲν χατὰ χράτος ἑλὼν Σεϊιφωρίτας, Τιβεριεῖς τετράχις, 
- 3 0 i ^ , ^ , ^ , , 

Γαδαρεῖς δ᾽ ἀπαξ, xal τὸν Ιωάννην σιολλάκις ἐγειβουλεύσαντά uot 
€ , '! 2 » ^ * - , - 

λαβὼν ὑτιοχείριον οὔτ᾽ αὐτὸν οὔτε τινὰς τῶν προειρημένων. ἐϑνῶν 
, € da. € , , » ^ - 

ἐτιμωρησάμην, cg τιροϊὼν ὃ λόγος τταραστήσει. διὰ τοῦτ᾽ οἶμαι 
4, ) ^ 47 3 ' 3 , 

xal τὸν ϑεόν, ov γὰρ λελήϑασιν αὐτὸν οἱ τὰ δέοντα τιράττοντες, 
xai ἔχ τῆς ἐχείνων ῥύσασϑαί μὲ χειρὸς xai μετὰ ταῦτα πολλοῖς 

ιερισεσόντα χινδύνοις διαφυλάξαι, περὶ ὧν ὕστερον ἀτειαγγελοῦμεν. 
, )0 5 ς , - "2^ E Μ : 

j 16. Τοσαύτη ὃ ἣν ἡ zoog μὲ τοῦ πιλήϑους vOv Γαλιλαίων 
H , e ^ -" δ) - ^ , - £2 

εὔνοια xai τιίστις, ὥστε ληφϑεισῶν αὐτῶν χατὰ χράτος τῶν πόλεων, 
- ' , 2 Y : , , - Y ᾿γυναιχῶν δὲ xol véxvov. ἀνδρατιοδισϑέντων, οὐχ οὕτως ταῖς ἑαυτῶν 

2 , f LH e EI UT NAE , ΄ ἐπτεστέναξαν συμφοραῖς, «07:69 τῆς ἐμῆς ἐφρόντισαν σωτηρίας. 
- -" , 3 , , , eu 

ταῦτα ὃ ὁρῶν Ἰωάννης ἐφϑόνησε, xoi γράφει πρός ue παραχαλῶν 
3 , , , E F , En € o 

ἐχειτρέιμαι χαταβάντι χρήσασϑαι τοῖς ἐν Τιβεριάδι ϑερμοῖς υδασι 
τῆς τοῦ σώματος ἕνεχα ϑεραπείας. χἀγὼ μηδὲν ὑττοπιτεύσας τερά- 

σὺν ' 2 ΄ ' εἰ ' - E , Sew αὑτὸν πονηρὸν ovx ἐχώλυσα" τιρὸς δὲ xai τοῖς τῆς Τιβεριάδος 

$ 85 — bell. Iud. II 614. 

PRAMW Exc Peiresc. 
1 γοῦν] οὖν MW Exc ἀπεχητε P ἀπέχεται MW Exc 2 παρανόμων) 

πονηρῶν Exc τοῦ om. Exc 3 xal ἐπ᾿ ἐξουσίας Bekker 4 ἐφύλαξεν 
R oo R δεδομένων P O0, σ ex v corr. P 5 οφιλομενασ P 
deosevo P 6 χομειζοντων P ἐχ μέντοι — 10 ἅπαξ om. Exc 7 μέρος] 
Coeceji u£oovo codd. τοὺς (ante τὰς) οι. 8 & om. MW — συγγενέσιν) 
συνγενευσιν Ῥ συγγενεῦσιν RA 9 σεπφωρητασ P τετράκις] δὲ τετράκισ 
RAMW 10 Γαδαρεῖς] γαραβεισ P Γαβαρεῖς coni. δὲ ΜΥ͂ 10 uod ue M 
11 οὔτε MW Exc αὐτῶν W πρωειρήμενων P προειρημένων ἐθνῶν] λοι- 
τῶν Exc 12 ὡς — παραστήσει om. Exc προείων P τοῦτο MW Exc 
13 γαρεληϑασιν P πραττωντεσ P 15 περὶ — ἀπαγγελοῦμεν om. Exc 

16 δὲ MWExc — ;] WExc, om. PRAM τοῦ πλήϑους om. Exc 11 λημ- 
εἰσῶν P 18 γυναικῶν -- τέκνων] ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν Exc δὲ] τε ( 

W οὕτω W Exc 19 ἐπεστέναζεν P ὑπεστέναζον A —— éqgovtgoav P 
σωτηρίας] fino Exc 20 δὲ MW Ἰωάννης] ὃ ἰωάννησ RMW εφρονὴσε 

21 τιβεριαάδοισ Ρ 22 πράξειν] πρὸσ πρᾶξιν MW 38 πονηρὰν MW 
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τὴν διοίχησιν cz ἐμοῦ τεετειστευμένοις xav! ὄνομα γράφω xard-. 
λυσιν ἑτοιμάσαι τῷ Ἰωάγγῃ xal τοῖς ἀφιξομένοις oiv αὐτῷ πάντων 
τε [τῶν ἐπιτηδείων] ἀφϑονίαν zagecyciv. διέτριβον δὲ χατὰ τὸν 
χαιρὸν ἐχεῖνον ἕν χώμῃ τῆς Γαλιλαίας. ἣ χεροσαγορεύεται Κανά. — 

17. '09" Ἰωάννης ἀφιχόμενος εἰς τὴν Τιβεριέων πόλιν ἔπειϑε B 
τοὺς ἀνϑρώττους ἀποστάντας τῆς πρός μὲ πίστεως προστίϑεσϑαι 
αὐτῷ. xci πολλοὶ τὴν τταράχλησιν ἡδέως ἐδέξαντο νεωτέρων iu 
ϑυμοῦντες αἰεὶ πραγμάτων x«i φύσει τιρὸς μεταβολὰς ἐπιτηδείως 
ἔχοντες χαὶ στάσεσι χαίροντες. μάλιστα δὲ Ἰοῦστος xal ὃ πατὴρ 
αὐτοῦ Πιστὸς ὡρμήχεσαν ἀποστάντες ἐμοῦ χεροσϑέσϑαι τῷ Ἰωάννῃ. 

διεχώλυσα δ᾽ αὐτοὺς φϑάσας" ἧχεν γὰρ ἄγγελός μοι παρὰ Σίλα, ὃν 
ἐγὼ χκαϑεστάχειν τῆς Τιβεριάδος στρατηγόν. ὡς τεροεῖπον, τὴν τῶν | 
Τιβεριέων γνώμην ἀτταγγέλλων χἀμὲ σ:τεύδειν τεαρακαλῶν" βραδύ- 
γαντος γὰρ ὑττὸ τὴν ἑτέρων ἐξουσίαν γενέσϑαι τὴν τιόλιν. ἐντυχὼν 
οὖν τοῖς γράμμασι τοῦ Σίλα χαὶ διαχοσίους ἀναλαβὼν ἄνδρας δι᾽ 
ὅλης τῆς νυχτὸς τὴν σπτορείαν ἐποιούμην, τεροπτέμψψας ἄγγελον τὸν 
τὴν ἐμὴν παρουσίαν τοῖς ἐν τῇ Τιβεριάδι σημανοῦντα. cgo δὲ 
πλησιάζοντος ἐμοῦ τῇ πόλει τὸ πιλῆϑος ὑπηντίαζεν xol Ἰωάννης 
σὺν αὐτοῖς, χαὶ πάνυ μὲ τεταραγμένως ἀσπασάμενος, δείσας μὴ 
εἰς ἔλεγχον αὐτοῦ τῆς πράξεως ἀφικομένης ἀπτολέσϑαι κινδυνεύση, 

ὑπεχώρησε μετὰ σπουδῆς εἰς τὴν ἑαυτοῦ χατάλυσιν. xayo δὲ γενό- 
μένος χατὰ τὸ στάδιον τοὺς σπιερὶ ἐμὲ σωματοφύλαχας ἀπολύσας 
γελὴν ἑνὸς χαὶ μετὰ τούτου χατασχὼν δέχα τῶν διελιτῶν δημηγορεῖν 
ἐσχεειρώμην τῷ σελήϑει τῶν Τιβεριέων στὰς ἐπὶ τριγχοῦ τινος ὑψηλοῦ, 
ue; τε μὴ οὕτως αὐτοὺς » voyéuc ἀφίστασθαι" χατάγνωσιν 

$ S6 — bell. Iud. II 615. 

PRAMW 
2 αὐτῷ] αὐτοισ Ρ 3 τῶν ἐπιτηδείων om. MW επιτηδίων P τὴν 

ἰφϑονίαν Μ 4 χερον Ρ 4 προσαγορευετε P 5 0 AMW τιβεριαιὼων 
P ἐπιϑὲ P 6 αὐτῶ προστίϑεσϑαι tr. MW S αἰεὶ] ἀεὶ RMW, om. A 

επιτηδίωσ P 9 στασεσειχαιρωντεῦ Ρ 10 πίστοσ M Τ προστίϑεσϑαι MW 
11 δὲ MW 12 προεῖπον — 13 ἀπαγγέλλων] προαπαγγέλλων MW — 13 τιβε- 
ριαίων P — anayyshovP σπευδὴν P βραϑύνοντοσ R 14 γενήσεσϑαι coni. 

ἐντυχὼν] etvyov Ρ 15 οὖν] οὖν ἐγὼ ΜῊ χαὶ om. MW ἄν δρασ, dv. 
suppl, ὅρασ i. ras. 3 litt. P 16 zzz. om. MW πορίαν P — προπεμπων 
P 17 τῇ om. RMW σημανοῦντα] πολεμοῦσι σημάναντα Μ πολεμοῦντα 

σημανοῦντα W 18 ἐμοῦ] μου AMW ὑπαντίαζε R 19 x«l] ὃσ καὶ 
RAMW τεταραγμένοσ P 20 χινδυνευσειυπεχωρεσεὲ P 238 χατασχὼν 
δέϊχα, ὧν δέ suppl, χα i. ras. 1 litt. P post δέχα expunctum πλὴν R 

τῶν πολιτῶν MW 24 τῷ suppl. M τῶν om. M τιβεριαίων P 
ϑριγχοῦ RW ϑριγγοῦ M. τινοσ, τ i. ras. P 25 οὕτω P 
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γὰρ αὐτοῖς οἴσειν τὴν μεταβολήν, καὶ τῷ μετὰ ταῦτα τιροϊσταμένι" 
Qu ὑτιοιμέας γενήσεσθαι διχαίας, ὡς μηδὲ τὴν τερὸς ἐχεῖνον τείστιν 
φυλαξόντων. 

18. Οὔπω δέ uot τιάντα λελάλητο, χαί τινὸς ἐξήχουσα τῶν 

οἰχεέων χαταβαίνειν χελείοντος" οὐ γάρ uot χαιρὸν εἶναι φροντίζειν 

τῆς zapà Τιβεριέων εὐνοίας, ἀλλὰ ztoi τῆς ἰδίας σωτηρίας καὶ 
χες τοὺς ἐχϑροὺς φύγω. τιετόμφει δ᾽ ὁ ̓ Ιωάννης τῶν soi αὐτὸν 
ὁπλιτῶν ἐπιλέξας τοὺς τιιστοτάτους ἐχ τῶν χιλίων, οἵτιερ ἦσαν 

αὐτῷ, xal προσέταξεν τοῖς “τἐμφϑεῖσιν ἀνελεῖν μὲ τιεευσμένος 

ὡς εἴην μετὰ τῶν οἰχείων μεμονωμένος. ἧχον δ᾽ οἱ τεεμφϑέντες, 

wy ἐπεπιράχεισαν, εἰ μὴ τοῦ τριγχοῦ ϑᾶττον ἀφαλόμενος ἐγὼ μετὰ 
τοῦ σωματοφύλαχος ᾿Ιαχώβου xal ὑπό τινος Τιβεριέως Ἡρώδου 
Ζζιροσαναχουφισϑείς, ὁδηγηϑεὶς ὑτιὸ τούτου &i τὴν λίμνην xal τελοίου 
λαβόμενος χαὶ ἐπιβὰς παρὰ δόξαν τοὺς ἐχϑροὺς διαφυγὼν εἰς Ταρι- 

᾿χέας ἀφιχόμην. 
19. Οἱ δὲ τὴν πόλιν ταύτην χατοιχοῦντες ὡς ἐπεύϑοντὸ τὴν 

τῶν Τιβεριέων ἀτειστίαν, σφόδρα παρωξύνϑησαν. ἁρτεάσαντες οὖν 
τὰ ὅπλα τιαρεχάλουν σφᾶς ἄγειν iv αὐτούς" ϑέλειν γὰρ ἔφασχον 
buio τοῦ στρατηγοῦ δίχας λαβεῖν sag! αὐτῶν. διήγγελλον δὲ τὰ 
γεγονότα xai τοῖς χατὰ τὴν Γαλιλαίαν πτἄσαν ἐρεϑίσαι xal τού- 

τοὺς χατὰ τῶν Τιβεριέων διὰ σπουδῆς ἔχοντες. τταρεχάλουν τὲ 
γχελείστους συναχϑέντας ἀφιχέσϑαι τιρὸς αὐτούς. ἵνα μετὰ γνώμης 
τοῦ στρατηγοῦ πράττωσιν τὸ δόξαν. ἧχον ovv oí Γαλιλαῖοι πολλοὶ 
γεαγταχόϑεν μεϑ' ὅττλων xci σταρεχελεύοντό μοι τιροσβαλεῖν τῇ 

$ 94 — bell. Iud. II 618. 

PRAMW 
100w P τῷ] τῶν PRA προϊσταμένων PRA. 2 yeysvio9e. MW 

μηδὲ] Dindorf μήτε codd. —— sz&vov, o ex ὦ corr. P. ἐχείνων, ὦ ex o corr. M 
πιστὴν P ὃ φυλαξάντων PAMW 4 οὔπω δέ, o δέ i.ras. P^ δέ! δὴ MW 
λελαλειτο P ὃ χερον P — 6 τιβεριάιων P 1 φύγω] ἐχφύγω (-o- A) RAMW 

δὲ MW  óom.R περὲ αὐτῶν ΜΙΝ 8 οπληήτων Ρ πιστωτάτουσ 
οἷπερ ἦσαν, oi ex ὃ corr. P οἱ περιῆσαν M — 9 πεμφϑησιν P πεπισ- 

usvoc P 10 μεμονομένοσΡ δὲ, 11 ἐπεπράχεισαν] ἐπεπράχεισαν τοὖργον 
A » ; 

IW  ziras.P ϑριγχοῦ RW ϑριγγοῦμ. ἀφαλόμενοσ R. ἀφαλλόμενοσ 

EAMW 12 τιβεριαῖσ P τιβεριέίων W 18 post ὁδηγηθεὶς suppl. τε m. 1 A 
14 ταριχαίασ R et ex corr. Α τὴν ταριχεασ (sic) P — 16 éxoidoveo Ρ 13 cie- 
θιαιωναπιστειαν P παροξυνϑησαν P 18 σφὰσ PR et ex corr. ἃ egaozov 

P 19 στρατιγοῦ Ρ διηγγελων P διήγγελον R δὲ! γὰρ RAMW 20 πᾶσιν 
(v ut uid. ex « corr. P) PM ερεϑεισαι P τούτους] rovrov τοὺσ P! 
21 τιβεριαάιων Ρ 22 πλιστουσ, v ex ἡ corr. Ρ 28 πολλοὶ παν]ταχόϑεν, 420i 
l ras, παντὰ suppl P 234 προσβαλλεῖν W 

losephus IV. 22 
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Τιβεριάδι καὶ κατὰ χράτος αὐτὴν ἐξελεῖν xci τεᾶσαν ἔδαφος zouj- | 
σαντα τοὺς ἐνοίχους σὺν γυναιξὶ xal τέχνοις ἀνδρα:τοδίσασϑαι.. 

συνεβούλευον δὲ ταῦτα χαὶ τῶν φίλων οἱ ἐκ τῆς Τιβεριάδος δια- 
σωθέντες. ἐγὼ δὲ οὐ συνεπένευον δεινὸν ἡγούμενος ἐμφυλίου 
πολέμου κατάρχειν . "Àxo λόγων γὰρ ᾧμην εἶναι δεῖν τὴν φιλο- 
γειχίαν. xal μὴν οὐδ᾽ αὐτοῖς ἔφασχον συμφέρειν τοῖτο πρᾶξαι 
Ῥωμαίων ταῖς πρὸς ἀλλήλους στάσεσιν αὐτοὺς ἀπολέσϑαι 7t900- 

δοχώντων. ταῦτα δὲ λέγων ἔπαυσα τῆς ὀργῆς τοὺς Γαλιλαίους. 
20. 'O δὲ Ἰωάννης ἀπράχτου τῆς ἐπιβουλῆς αὐτῷ γενομένης 

ἔδεισε ττερὶ ἑαυτοῦ, χαὶ τοὺς περὶ αὐτὸν δττλίτας ἀναλαβὼν ἀ:τῆρεν 
ἐχ τῆς Τιβεριάδος εἰς τὰ Γίσχαλα. καὶ γράφει πρός μὲ τιερὶ τῶν 
σεεττραγμένων ἀττολογούμενος ὡς μὴ xarà γνώμην τὴν αὐτοῦ γενο- 
μένων, τεαραχαλεῖ τὲ μηδὲν ὑττογοεῖν xav. αὐτοῦ προστιϑεὶς ὅρχους 

zal δεινάς τινας ἀράς, δι᾿ ὧν ᾧετο πιστευϑήσεσϑαι περὶ ὧν ἐτπεέ- 
στειλεν. 

21. Oi δὲ Γαλιλαῖοι, πολλοὶ γὰρ ἕτεροι πάλιν ἐκ τῆς χώρας 
πάσης ἀνήχϑησαν μεϑ'᾽ ὅτελων, εἰδότες τὸν ἄνϑρωττον ὡς πονηρός 
ἐστιν xoci ἐπίορχος, “ταρεχάλουν ἀγαγεῖν σφᾶς ἐπ᾽ αὐτόν, ἄρδην 
ἀφανίσειν ἐτιαγγελλόμενοι σὺν αὐτῷ καὶ τὰ Γίσχαλα. χάριν μὲν 
οὖν ἔχειν αὐτῶν ταῖς προϑυμίαις ὡμολόγουν ἐγὼ xal νικήσειν αὖ- 
τῶν τὴν εὔνοιαν ἐτεηγγελλόμην, τεαρεχάλουν δ᾽ ὅμως ἐπισχεῖν αὖ- 
τοὺς ἀξιῶν xci συγγινώσχειν μοι δεόμενος ττροηρημένῳ τὰς ταραχὰς 
χωρὶς φόνων χαταστέλλειν. καὶ πείσας τὸ τελῆϑος τῶν Γαλιλαίων 
εἰς τὴν Σέπφωριν ἀφιχνούμην. 

22. Οἱ δὲ τὴν πόλιν ταύτην χατοιχοῦντες ἄνδρες χεχριχότες 
τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐμμεῖναι πίστει, δεδιότες δὲ τὴν ἐμὴν ἄφιξιν, 
ἐπειράϑησαν ἑτέρᾳ μὲ σπιράξει τεριστεάσαντες ἀδεεῖς εἶναι τεερὶ 

$ 99 — bell. Iud. II 622. 

PRAMW 
1 τιβεριαδει P ποιήσαντασ MW 2 gvoízovc] ἐνοιχήσαντασ M. 

ἐνοιχοῦντασ W 3 συνεβουλεύοντο δὲ P τῆς om. RMW 4 συνεπέ- 
v£vov] συνέννευον, eras. zx; P 9 φιλονιχείαν P 6 οὐδὲ MW 1 ἀλλή- 

λουσ,υ ex ἐ corr. P ἀπολέσαι R ἀπολεῖσϑαι coni. S δὲ om. MW fort. 
recte λέγων ἔπαυσα, ov ἔπα ex ὄντων corr. R ἔπαυσα) ἐπαύσατο P 
10 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ RMW 12 αὑτοῦ ex corr. À 13 παρεχάλει RAMW 
14 ἐπέστειλε P 16 γὰρ om. P 18 ἐφίορχοσ P ἄρδην] ἄρδειν R, 
om.M 19 ἀφανίσαι Ρ ἐπαγγελόμενοι W — 20 οὖν] ovr Ρ ομολογοῦν 
P νιζησν Ρ 210 ἐπιγγελλόμην P δὲ MW 23 χωρεισ q9orvov x«ta- 
στελενΡ 24 Σέπφωριν &quxvovuny] σεπφορειν διαφικνουμενην P — 26 ἐμμέ- 

yt» MW δεδειοτεσ P ἄφηξιν P 27 uz] μὲν MW 
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αὐτῶν. xal δὴ πέμψαντες τιρὸς Ιησοῖν τὸν ἀρχιλῃστὴν elg τὴν 
Πτολεμαΐδος μεϑορίαν ὑτιέσχοντο δώσειν τεολλὰ χρήματα ϑελήσαντι 
τὰ τῆς σὺν αὐτῷ δυνάμεως, ἦσαν δ᾽ ὀχταχόσιοι τὸν ἀριϑμόν, 

όλεμον ἐξάψαι τιρὸς ἡμᾶς. ὁ δ᾽ ὑἱπαχούσας αὐτῶν ταῖς ὑτεοσχέ- 

ἐσιν ἠϑέλησεν ἐτεισιεσεῖν ἡμῖν ἀνετοίμοις xal μηδὲν τιρογινώ- 
XOUvOLY. σιέμιψας γοῦν τιρός μὲ τταρεχάλει λαβεῖν ἐξουσίαν ἀστια- 
ὄμενον ἀφικέσϑαι. συγχωρήσαντος δέ μου, τῆς γὰρ ἐπιβουλῆς 
δὲν “πιροητειστάμην, ἀναλαβὼν τὸ σύνταγμα τῶν λῃστῶν ἔστιευδεν 

m' ἐμέ. οὐ μὴν ἔφϑασεν αὐτοῦ τέλος λαβεῖν ἡ xaxovgyin' τελη- 
ἄζοντος γὰρ ἤδη τῶν σὺν αὐτῷ τις αὐτομολήσας ἧχεν πρός μὲ 

ἐπιχείρησιν αἰτοῦ φράζων, χἀγὼ πυϑόμενος ταῦτα προῆλθον 
εἰς τὴν ἀγορὰν σχηψάμενος ἀγνοεῖν τὴν ἐπιβουλήν" ἐττηγόμην δὲ 
ολλοὺς ὁτελίτας Γαλιλαίους, τινὰς δὲ xci Τιβεριέων. εἶτα τεροσ- 

άξας τὰς ὁδοὺς πτάσας ἀσφαλέστατα φρουρεῖσϑαι :ταρήγγειλα τοῖς 

πὶ τῶν πυλῶν μόνον Ἰησοῦν, ἐπειδὰν “παραγένηται, μετὰ τῶν 
τρώτων εἰσελϑεῖν ἐᾶσαι, ἀττοχλεῖσαι δὲ τοὺς ἄλλους, βιαζομένους 
δὲ τύπτειν. τῶν δὲ τὸ προσταχϑὲν :τοιησάντων εἰσῆλθεν ó Ἰησοῖς 

T ὀλίγων. xci χελεύσαντος ἐμοῦ QiVaL τὰ ὅτελα ϑάττον, εἶ γὰρ 
ἀπειϑοίη τεϑνήξεσθαι, :τεριεστῶτας ἰδὼν πτανταχόϑεν αὐτῷ τοὺς 
σελίτας φοβηϑεὶς ὑτεήχουσεν" οἱ δ᾽ ἀττοχλεισϑέντες τῶν ἐπαχολου- 
ϑούντων αὐτῷ πυϑόμενοι τὴν σύλληψιν ἔφυγον. καγὼ τὸν Ἰησοῦν 
ροσχαλεσάμενος xav ἰδίαν οὐχ ἀγνοεῖν ἔφην τὴν ἐτε᾿ ἐμὲ συσχευα- 

σϑεῖσαν ἐπιβουλὴν οὐδ᾽ ὑπὸ τίνων :τεμφϑείη, συγγνώσεσϑαι δ᾽ 
ὅμως αὐτῷ τῶν πεπραγμένων, εἰ μέλλοι μετανοήσειν xoi τιιστὸς 

οἱ γενήσεσϑαι. ὑτεισχνουμένου δὲ πάντα στοιήσειν ἐχείνου ἀττέ- 
υσα συγχωρήσας αὐτῷ συναγαγεῖν zt&At otc τερότερον εἶχεν. Σετι- 

PRAMW » 
1 αὐτῶν RMW αὑτῶν Α 2 μεϑορίαν, ov abbreuiatum s. m. ! R 

δ Ἶ om. P δὲ AMW 4 πρὸς] εἰσ PRA δὲ MW ταῖς] τα P 5 ἐπι- 

τεσεῖν om. P — 6 πρὸσ ἐμὲ MW ἀσπασαμενον P  ἀφιχνεῖσϑαι MW 
? ἐμοῦ R S8 cobvteyua P 9 àv] εἰσ PR. 11 χἀγὼ] z&yo oo AMW 

2 emuyouxv P 13 τιβεριαιων P 14 πάσας] ταύτασ MW παρρηγγιλα 
᾿ παρήγγειλα, λα ex λὲ corr. M τοῖς] rovo P 15 πυλῶν] ληστῶν M 
τιδὰν P πιαραγενηήται Ρ 16 ἀποχλήσ!ι P 11 ó om. M [8 οληγων 
ὀλίγον M κελεύσαντοσ, oc ex ov corr. P óuov M τὰ om. P 

) ἀπειϑοίη] ἀπειϑων P — tiov P — 20 φοβιϑεισ Ρ ὑπήκουσε φοβηϑεὶσ 
Μ MW 21 αὐτῷ] αὐτοῦ in editis ante Hudsonum esse ait Hauer- 
amp; sed αὐτῷ ed. pr. συλληψειν P 22 προσχαλεσάμενοσ τὸν ἰησοῦν 
-À — ἔφησε ἢ συσχευϑησαν sic P 23 οὐδὲ MW 2324 τῶν om. P 
ἐπραγμένων, y i. ras. P ustavogwy P 25 zov Ρ 26 σεπφωρειτασ 

P σαπφωφρίταισ R 
22* 
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σϑαι πιαρ᾽ αὐτῶν BiNae 
23. Κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ἀφιχνοῦνται stQóc μὲ δύο ueyt- 

στᾶνες τῶν ὑττὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ βασιλέως ἐχ τῆς τῶν Τραχωνιτῶν 
χώρας ἐπαγόμενοι τοὺς ἑαυτῶν ἵσστους καὶ ὅτελα, χρήματα δ᾽ ὕπο-᾽ 
χομίζοντες. τούτους περιτέμνεσϑαι τῶν Ἰουδαίων ἀναγχαζόντων, 
εἰ ϑέλουσιν εἶναι “ταρ᾿ αὐτοῖς, οὐχ εἴασα βιασϑῆναι, φάσχων δεῖν, 
ἕχαστον χατὰ τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν τὸν ϑεὸν εὐσεβεῖν, ἀλλὰ μὴ 
μετὰ βίας, χρῆναι δὲ τούτους δι᾿ ἀσφάλειαν πρὸς ἡμᾶς χαταφυ- 
γόντας μὴ μετανοεῖν. τιεισϑέντος δὲ τοῦ τελήϑους τοῖς ἥχουσιν. 

ἀνδράσιν τὰ πρὸς τὴν συνήϑη δίαιταν ἅπαντα παρεῖχον δαψιλῶς. Ἷ 
24, Πέμπει δ᾽ ὃ βασιλεὺς A yobvzas δύναμιν xai στρατηγὸν 

d αὐτῆς «ἴκουον Πηόδιον Γάμαλα. τὸ φρούριον lade 

τοῖς φανεροῖς τῶν τόττων éqeÓoebovrec ἑπολιόρχουν τὰ Γάμαλα. 

-Aigovriog δὲ ὁ δεχάδαρχος, ὃ τοῦ μεγάλου “πεδίου τὴν τεροστασίαν, 
, ) ΄ c , , , 

ztéztLGTEvMÉYOG, ἀχούσας OTL “ταρείην eic Σιμωνιάδα χώμην ἐν ueS0- | 
, , (m. ^" , 2 - 23: Ὁ , , Jd 

οίοις χειμένην τῆς Γαλιλαίας, αὐτοῦ ὃ ἀπέχουσαν ἑξήχοντα στα 
, M 3 ' ^ ^ ᾿ς [s] 5 ' 2 - 

ὁίους, νυχτὸς ἀναλαβὼν τοὺς ἑκατὸν ἱτειτεεῖς, OUG εἶχεν σὺν αὑτῷ, 

χαί τινὰς πεζοὺς “τερὶ διαχοσίους, xal τοὺς ἐν Γάβα πόλει χατοῖ- 
- , , * Con 1E €* 

χοῦντας ἑπταγόμενος συμμάχους, νυχτὸς ὁδεύσας ἧχεν εἰς τὴν κώμην, 
€ , 2 , 2 - ^ ΄ - 

ἐν ἡ διέτριβον. αντιταραταξαμένου δὲ χαμοῦ μετὰ δυνάμεως στολλῆς 
ς ὕ ΄ ' , € , c - - 

ὃ μὲν Αἰβούτιος εἰς τὸ τεεδίον ὑπάγειν ἡμᾶς éxcupavo* σφόδρα 
3 ; , Νὴ 

γὰρ τοῖς ἱτετιεῦσιν ἐτεετοίϑει. οὐ μὴν ὑσεηκούσαμεν" ἐγὼ γὰρ τὸ 
γελεονέχτημα συνιδὼν τὸ γενησόμενον τοῖς ἱτεττεῦσιν, εἰ καταβαίημεν 

εἰς τὸ ARN zx&Lol γὰρ ἡμεῖς σύμτεαντες μεν, ἔγνων αὐτοῦ τοῖς 
γεολεμίοις συνάτετειν. χαὶ μέχρι μέν τινος Jove ἀντέσχεν σὺν 

PRAMW 

1 δὲ MW παύσοιντο W λήμψεσθϑαι  Ρ — 3 χερὸν «quzvovrta Ρ A vga 
χωνειτῶν P — 5 χρήματα δ᾽ καὶ χρήματα R zal χρήματα δὲ MW 
ζοντες ed. Geneu. 7 εἰ ϑέλουσιν om. MW εἶναι om. Ρ «oc P 
ἕχαστον ἄνϑρωπον RAMW αὐτοῦ αὶ μὴ-: eras. vP.— 9 zwei P 
λιαν Ῥ καταφεύγοντασ RAMW 10 πισϑεντοσ Ρ 11 συνηϑει P 

iterat P πάνταΜἍ 12 δὲ MW στρατιγον 13 A/xovor] αἴχουν R εἰ 
χουον, εὖ l.ras., vl. ras. 2 litt. A ἔχδυον MW δδιον] μονόδιον R, cf. $861 — 

φρούριον) χωρίον MW 11. χυχλώσαντεσ P 15 τόπο P 16 éfoivug 
KR et ex corr. Α dexcócoyoc] δεκαδάρχησ R δέχαρχοσ M, i. marg. yp δὲ- 

χάρχησ À πεδίου] ntAvv P 11 μεϑορίοις] uogio P, unde μεϑορίῳ coni. 
15 0E W 20 περὶ] παρὰ R γαβὰ RMW 21 νυχτὸς om. Β΄ 

qz£v] 549v M 23 ἐβούτιοσ PR et ex corr. A παιδιον P 328 ἐπιρᾶτο 
P 25 γεϊγενησόμενον Μ γεγενημένον W 20 παιδιον P ἔγνω R 
ueg oec P γενναιοσ P 

2 
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τοῖς περὶ αὐτὸν ὁ «ἰβούτιος, ἀχρεῖον δ᾽ ὁρῶν κατὰ τὸν τότιον 
οὔτον οὖσαν αἰτῷ τὴν ἱτιπιχὴν δύναμιν ἀναζεύγνγυσιν ἄπεραχτος 
de Γάβαν τιόλιν, τρεῖς ἄνδρας ἀποβαλὼν χατὰ τὴν μάχην. εἱπόμην 
δὲ xarà πόδας ἐγὼ δισχιλίους ἐνεκαγόμενος ὁτελίτας, καὶ τεερὶ Βή- 
σαραν τιόλιν γενόμενος ἐν μεϑορίῳ μὲν τῆς Πτολεμαΐδος κειμένην, 
εἴχοσι δ᾽ ἀπέχουσαν στάδια τῆς Γάβας, ἔνϑα διέτριβεν “Τἰβούτιος, 

ἴσας τοὺς ὁπλίτας ἔξωϑεν τῆς κώμης καὶ φρουρεῖν αὐτοῖς ἀσφα- 
€ τὰς ὁδοὺς τιροστάξας ὑττὲρ τοῦ μὴ ἐνοχλῆσαι τοὺς ᾽τολεμίους 

ἡμῖν ἕως τὸν σῖτον ἐχφορήσομεν, :τολὺς γὰρ ἀτιέχειτο Βερενίχης 
ἧς βασιλίδος ix τῶν πέριξ χωμῶν εἰς τὴν Βήσαραν συλλεγόμενος, 

: ληρώσας τὰς χαμήλους καὶ τοὺς ὄνους, πολλοὺς ἐπηγόμην, διέ- 
aeui τὸν σῖτον εἰς τὴν Γαλιλαίαν. τοῦτο δὲ τιράξας τεροεχαλούμην 
εἰς μάχην τὸν ϊἸβούτιον, οὐχ ὑπακούσαντος δ᾽ ἐχείνου, κατεττέ- 
σύληχτο γὰρ τὴν [ἡμετέρων ἑτοιμότητα χαὶ τὸ ϑράσος, ei Neozto- 
λιτανὸν ἐτραπόμην τὴν Τιβεριέων χώραν ἀχούσας ὑτε᾽ αὐτοῦ λεη- 
λατεῖσϑαι. ἣν δὲ Νεοπολιταγνὸς ἴλης μὲν ἔχεαρχος, παρειλήφει δὲ 

τὴν Σχυϑόπολιν εἰς φυλακὴν τὴν ἀπὸ τῶν πολεμίων. τοῖτον οὖν 
ωὠλύσας ἐπὶ τιλέον τὴν Τιβεριέων χαχοῦν ττερὶ τὴν τῆς Γαλιλαίας 

πρόνοιαν ἐγινόμην. 
Ι 95. 'O δὲ τοῦ “Πευεῖ “ταῖς Ιωάννης, ὃν ἔφαμεν ἐν τοῖς Γισχά- 
λοις διατρίβειν, πυϑόμενος γειάντα χατὰ νοῦν μοι τιροχωρεῖν, xal 
δι εὐνοίας μὲ εἶναί μὲ τοῖς lod τοῖς πολεμίοις δὲ δι᾿ ἐχ- 

PRAMW 
1ó0m.R ἐβούτιοσ Retex corr. A,i.marg. «« A ἄχριονῬ δὲ MW 

2 αὑτῶι ex corr. A «vcov P. 3 yapá RM γαβᾶν τρεῖς! xg Ρ 4 βῆ- 
σαρασ MW 9 πόλιν] κώμην MW ut9oguov P μεϑορίοια W μὲν] δὲ 
MW 0 δ᾽ τέσσαρα MW γαβασ PA γαβᾶσ RMW ἐβούτιοσ PR et ex 
"corr. A. 1 αὐτοῖς] αὐτὸν ἢ, αὐτοὺσ MW — $8 προστάξας om. P ενοχλησϑε 
P 9 .ἐχφορήσωμεν MW πολλὶσ P βερνίχησ RMW 10 εἰς τὴν Βή- 
σαραν om. R βησαρᾶν M. βησαρὰν W 11 πληρώσας τὰς] coni. z45geo- 
σαντασ P πληφώσαντεσ RMW πληρώσασ A πολλοὺς ἐπηγόμην] πολλοὺσ 
ἐπιγομην P πολλοὺσ᾽ δ᾽ (δὲ A) ἐπηγόμην RA πολλοὺσ ἠπειγμένοσ (ἡπειγμένωσ 

M) MW οὖς πολλδὺς ἐπηγόμην uel πολλοὺς ἐπηγμένος coni. 12 παρεχαλού- 

μην R προσεκαλούμην MW — 13 μάχην] χαμὴην P ἐβούτιον PR et ex corr. A 
bnaxovcovtog P δὲ MW κατέπληχτο P καταπέπληχτο ΒΔ 14 ἡμετέραν 

ά 
om. MW fort. recte ϑάρσοσ RAW PAS M »σρεοπολιτανων P νεοπολι- 
τιανὸν M 15 τιβεριαιων P λεηλατισϑαι P 16 δὲ] δὲ ὃ RAMW 

γεοπολιτιανὸσ Μ ἵἴλησ, (i. ras. A sigo P εἵλησ M εἴλησ W 11 τουτων P 

18 πλεων P τιβεριαιων P τιβεριάδα RAMW κακοῦντα περὶ M 19 éye- 

γόμην MW 20 rov om. W — eve] 2evtov R. Aevt AMW 1. marg. Asvíov A 
ἐν om. R γησχαλοισ P γισχόλοισ, y ex ὃ corr. R 22 διεννοιασ P 
E] us P μεῖ uev P 
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4 72 ἘΝ 5 ^ , Qi A , 3 3 - ^ ^ | 

στλήξεως, ovx ev τὴν γνώμην ἐτέϑη, χατάλυσιν ὃ αὐτῷ τὴν ἐμὴν 
εὐτεραγίαν φέρειν νομίζων εἰς φϑόνον ἐξώχειλεν οὔτι μέτριον. χαὶ 
παύσειν μὲ τῆς εὐτυχίας ἐλπίσας, εἰ παρὰ τῶν ὑπηχόων μῖσος 
ἐξάνψνειεν, ἔπειϑεν τοὺς τὴν Τιβεριάδα κατοιχοῦντας xci τοὺς τὴν 
Σέπφωριν [νομίζων] πρὸς τούτοις δὲ xai τοὺς Γάβαρα. πόλεις δ᾽ 
εἰσὶν αὗται τῶν χατὰ τὴν Γαλιλαίαν αἱ μέγισται, τῆς πρός μὲ᾿ 
σείστεως ἀττοστάντας αὐτῷ τεροστέϑεσϑαι" κρεῖττον γὰρ ἐμοῦ GrQa- | 
τηγήσειν αὐτῶν ἔφασχεν. xci Σετιφωρεῖς μέν, οὐδετέρῳ γὰρ Suo 
“ροσεῖχον διὰ τὰ Ῥωμαίους ἡρῆσϑαι δεσπότας, οὐχ ἐπένευον αὐτῷ, 
Τιβεριεῖς δὲ τὴν μὲν ἀττόστασιν ovx ἐδέχοντο, αὐτοῦ δὲ συγχατέΞ. 
vevov γενέσϑαι φίλοι, οἱ δὲ Γάβαρα χατοιχοῦντες προστίϑενται, 
τῷ Ἰωάννῃ" Σίμων δ᾽ ἦν ὃ πταραχαλῶν αὐτούς, πρωτεύων μὲν τῆς 
πόλεως, ὡς φίλω δὲ χαὶ ἑταίρῳ τῷ Ἰωάννῃ χρώμενος. ἐκ uiv otv | 
τοῦ φανεροῦ τὴν ἀττόστασιν οὐχ ὡμολόγουν" σφόδρα γὰρ ἐδεδοέ-. 
χεσαν τοὺς Γαλιλαίους ἅτε δὴ zeigav αὐτῶν τῆς πρὸς ἡμᾶς τεολ- 
λάκις εὐνοίας λαβόντες" ἐχ τοῦ λεληϑότος δὲ χαιρὸν παραφυλάσ- 
σοντες ἐπιτήδειον ἐπεβούλευον, xal δὴ ἀφιχόμην εἰς κένδυνον τὸν 
μέγιστον διὰ τοιαύτην αἰτίαν. à 

26. Νεανίσχοι τινὲς ϑρασεῖς “αβαριττηνοὶ γένος ἐπιτηρήπ᾽ 
σαντὲς τὴν Πτολεμαίου γυναῖχα τοῦ βασιλέως ἐπιτρόπου μετὰ | 
γολλῆς πιαρασχευῆς χαί τινων iméov ἀσφαλείας χάριν ἑπομένων | 

διὰ τοῦ μεγάλου τιεδίου τὴν ττορείαν σιοιτουμένην ex τῆς τοῖς βασι- | 

λεῦσιν ὑτεοτελοῦς χώρας εἰς τὴν Pouatov ἐτειχράτειαν, ἐτειτείσετουσιν 
αὐτοῖς ἄφνω. xci τὴν uiv γυναῖχα φυγεῖν ἠἡνάγχασαν. ὅσα δ᾽ ἐπε- | 

$ 126 — bell. Iud. II 595. 

1 ἐτέϑη!] διετέϑη coni. δὲ MW αὐτφῳ] αὐτων Ῥ αὐτοῦ R fort. recte 
2 φέρειν om. M. 3 zmevew Ρ μεῖ μὲν Βα Τ᾿ 4 εξαψιεν P. ἐξαφϑείη (5 i. rag] 

i marg. yo ἐξάψειε À — επιϑὲνΡ ὅ σεπφωρειν P νομίζων) νομειζων P, om, | 

R δὲ] τε W,om.A δὲ MW 7 avtov Ρ χριττον P. στρατιγησιν P. | 
8 αὐτῶν] αὑτὸν R litt. τῶν ἔφασχεν — σεπφωρεῖσ μὲν i. ras. angustius | 
scriptae m. 2 A ἔφασχεν] ἔφασχεν ἑαυτὸν A 9 ἡρεῖσϑαι MW επενευων 
P — 10 οὐχ ἐξεδέχοντο MW αὐτοῦ] xol αὐτοῦ PAMW συγκατενευων P. 

11 γενήσεσϑαι RA προστιϑεντε P 12 δὲ MW προτευων ΒΝ 
μὲν] δὲ P 13 ετερὼ P 14 ἀπόστασιν] «xoc P εδεδυχεσαν P dócdol- 

χεισαν MW — 15 δὴ] λει P τῆς] τὴν Α ἡμᾶς] με R ἐμὲ AMW πολλα- 

κεισσυνοιασ P 10 χερον P 11 επιτηδιον P χινδύνων MW τὸν om. | 

R 19 τινὲς] δε τινεσ P δαβαριτινοι P. δαβαρητηνοὶ R δαβαρηττηνοὶ M | 
ἀπὸ Δεβαρίϑϑων (-ἰϑων) codd. meliores bell. Iud. II 595 επιτηρισαντεῦ | 
P 20 πτολεμεον P 21 ἀσφαλίασ PW χέριν] χωρὶσ R 22 παιδιοῦ | 
P ποριαν P 23 επιχρατιαν P 24 yvveixo] cvexa P φεύγειν A 

oW ἐπεφέρετο] ὑπεφέρετο PR ἐφέρετο MW 
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φέρετο z&vra διήρπιασαν, xal ἦχον εἰς Ταριχέας zoóc μὲ τέσσαρας 
ἡμιόνους χαταφόρτους ἄγοντες ἐσθῆτος xal σχευῶν" ἦν δὲ xal ἀρ- 

γυρίου σταϑμὸς οὐχ ὀλίγος xal χρυσοῖ στενταχόσιοι. ταῖτ᾽ ἐγὼ 
βουλόμενος διαιρυλάξαι τῷ Πτολεμαίῳ, xai γὰρ ἦν ὁμόφυλος, ἀττη- 

j γόρευται δ᾽ ἡμῖν ox0 τῶν νόμων μηδὲ τοὺς ἐχϑροὺὶς ἀποστερεῖν. 
χερὸς μὲν τοὺς χομίσαντας ἔφην φυλάττειν αὐτὰ δεῖν, ἵν᾿ ἐχ τῆς 

σιράσεως αὐτῶν ἐπισχευασϑῇ τὰ τείχη τῶν Ἱεροσολύμων, οἱ δὲ 
γεανίαι χαλεπῶς ἔσχον οὐ λαβόντες μοῖραν ix τῶν λαφύρων, χαϑ- 
ἄτεερ τιροσεδόχησαν, xal τιορευϑέντες εἰς τὰς ττέριξ τῆς Τιβε- 
ριάδος χώμας προδιδόναι μέλλειν u& Ῥωμαίοις τὴν χώραν αὐτῶν 
ἔλεγον" χεχρῆσϑαι γὰρ σοφίσματι “πιρὸς αὐτοὺς λέγοντα τὰ ἐχ τῆς 
ἁρπαγῆς χκομισϑέντα φυλάττειν εἰς τὴν ἐτεισχευὴν τῶν τειχῶν τῆς 
Ἱεροσολυμιτῶν πιόλεως, ἐγνωχέναι δὲ πιάλιν τῷ δεσιτότῃ ἀποδοῦναι 
[τὰ ἡρττασμένα]. xci χατὰ τοῖτό γε τῆς ἐμῆς γνώμης οὐ διήμαρτον" 
ἀπαλλαγέντων γὰρ αὐτῶν μεταπεμινάμενος δύο τοὺς zoo rovg “1ασ- 
σίωνα xci Ἰανναῖον τὸν τοῦ «Τηουῖ, φίλους ἐν τοῖς μάλιστα τοῦ 

βασιλέως χαϑεστῶτας, τὰ ἐχ τῆς ἀρτιαγῆς σχεύη λαβόντας διαττέμ-- 
ψασϑαι πιρὸς ἐκεῖνον ἐχέλευον, ϑάνατον ἀπειλήσας αὐτοῖς τὴν 

ζημίαν, εἰ τπιρὸς ἕτερον ταῦτα ἀπαγγελοῦσιν. 
27. Ἐπισχούσης δὲ φήμης τὴν Γαλιλαίαν ἅπασαν, ὡς τῆς 

χώρας αὐτῶν μελλούσης ὑτε ἐμοῦ τοῖς Ῥωμαίοις προδίδοσθαι xci 
σεάντων τεαροξυνϑέντων enl τὴν ἐμὴν τιμωρίαν, οἱ τὰς Ταριχέας 
κατοιχοῦντες xal αὐτοὶ τοὺς νεανίσχους ἀληϑεύειν ὑττολαβόντες ττεί- 

ϑουσι τοὺς σωματοφύλαχας καὶ τοὺς διτλίτας χοιμώμενόν ue χατα- 

λιπόντας τιαραγενέσϑαι ϑᾶττον εἰς ἱπιττόδρομον, ὡς ἐχεῖ βουλευ- 

$ 127 — bell. Iud. II 596. 

PRAMW 
1 ταριχαίασ R et ex corr. ἃ πρὸσ ἐμὲ MW — 2 ἐσϑῆτος] ἐσοντασ P 

x«l (ante oxsvov) om. MW 3 χρυσωπιενταχοσιοι P ταῦτα MW 4 διαφυ- 

λάξαι] φυλάξαι P — vo om. MW — zroAsusoP — dmmyoosvteu] επιγνωρευται P 
5 δὲ MW  ó'uuvP utt MW θ αὐτὰ φυλάττειν tr. A. 1 πράξεωσ PA 

τῶν iterat P in confinio paginarum — 8 zyeAeuxoo P λαβωντεσ μυραν P 
10 παραδιδόναι MW μέλλιν Ρ αὑτῶν ex corr. ἃ 11 χεχρισϑαι P. τὰ om. 
PMW 12 τῆς] tgo τῶ M 14 τὰ ἡρπασμένα om. Βὰ. ys] δὲ Ρ 15 γαρ 
i ras.P  δασίωνα RMW 16 Ἰανναῖον])] ἰάνναιον W ᾿Ανναίῳ codd. meliores 
belli Iud. λιουὶ P ληουὶ RA ληΐου M. ληΐουει W, i. marg. yg λευΐου À 
17 ἁρπαγισσχευει P  διαψεμψασϑαι P 19 ἀπαγγελλουιν Ρ 20 πᾶσαν 
W τὴν χώραν W 121 αὐτῶν] αὐτοῦ ΡᾺ 22 τημωριαν Ῥ ταριχαίασ 
R et ex corr. A. 23 αλιϑευειν ἐπιλαάβοντεσ P ὑὕἠ;πολαμβάνοντεσ MW 
πιϑουσι P 24 couatoqvAuxac P — χαταλειποντασ P 25 ϑᾶττον] vov P 
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σομένους μετὰ τιάντων ττερὶ τοῦ στρατηγοῦ. τιειϑομένων δὲ τούτων 
xal συνελϑόντων “τολὺς ὄχλος ἤδη προσυνήϑροιστο. μίαν τε τεάντες 
ἐποιοῦντο φωνήν, χολάζειν τὸν προδότην τιονηρὸν ττερὶ αὐτοὺς 
γεγενημένον. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐξέχαιεν ὃ τοῦ Σα:τίϑα :ταῖς Ἰησοῦς 
ἄρχων τότε τῆς Τιβεριάδος, “τονηρὸς ἄνϑρωττος xci ταράξαι μεγάλα 
πράγματα φύσιν ἔχων στασιοποιός τὲ xal νεωτεριστὴς ὡς οὐχ 
évegoc, xal δὴ τότε λαβὼν εἰς χεῖρας τοὺς Πωυσέως νόμους καὶ 
σεροελϑὼν εἰς μέσον, ,el μὴ χαὶ ὑπτὲρ αὑτῶν, ἔφη, πολῖται. μισεῖν 

δύνασϑε ᾿Ιώσηπον, εἰς τοὺς πτατρίους ἀποβλέψαντες νόμους, ὧν ὃ 
χερῶτος ὑμῶν στρατηγὸς ττροδότης ἔμελλε γίνεσθαι, xal μισοττονη- 
ρήσαντες ὑττὲρ τούτων τιμωρήσασϑε τὸν τοιαῦτα τολμήσαντα." 

28. Ταῦτ᾽ εἰπὼν xol τοῦ :τλήϑους ἐτπειβοήσαντος ἀναλαβών 
τινας ὅπιλίτας ἐπὶ τὴν οἰχίαν, ἐν ἡ χατηγόμην, ἔσπευδεν ὡς ἀναι- 
ρήσων. ἐγὼ δ᾽ οὐδὲν προαισϑόμενος διὰ xózov τιρὸ τῆς ταραχῆς 
χατεσχήμην. Σίμων δ᾽ ὁ τοῦ σώματός μου τὴν φυλακὴν ττετειστευ- 
μένος, ὃ καὶ μόνος σταραμείνας, ἰδὼν τὴν ἐπιδρομὴν τῶν πολιτῶν 

4 ΕὟῪ ἢ , * * - , , cr 31, 

διήγειρέ μὲ xal τὸν ἐφεστῶτά μοι κένδυνον ἐξήγγειλεν, ἠξίου τε 

198 

γεγναίως ϑνήσχειν ὡς στρατηγὸν oz αὐτοῦ πρὶν δὴ ἐλϑεῖν τοὺς 
ἐχϑροὺς ἀγαγχάσοντας ἢ χτεγοῦντας. ὃ μὲν ταῦτα ἔλεγεν, ἐγὼ δὲ 
τῷ ϑεῷ τὰ xav. ἐμαυτὸν ἐπιτρέψας εἰς τὸ τελῆϑος ὡρμήϑην σεροελ- 

ϑεῖν. μεβρεϊδὸς οὖν μέλαιναν ἐσθῆτα xol τὸ ξίφος ἀπαρτησάμενος 

$ 133 — bell. Iud. II 599. 

PRAMW 
1 περὶ] suppl. m. 1 À χατὰ MW 2 προσσυνήϑροιστο R τε δὲ MW 
4 γεγεννημενον P δὲ MW εξεχεεν P Σαπίϑα) cazu 96 AMW 

Σαπφία Hudson ex ἃ 66 et bell. Iud. 9 «ggov P ανϑροποσ P  νεο- 
τεριστησ P, i. marg. yo νεωτεροποιοσ A 1 τότε δὴ tr. PAR μωσεωσ 
P 8 mgos29ov] coni. προσελϑὼν (προσελϑον P) codd. «cl om. AMW 
αὖ TOY MW μισεῖν] μηξιναιμή P 9 δύνασϑαι PA!  iocuxov P ἀποβλέ- 

wevrtto, ντεσ i.ras. P | ó om. M 10 πρῶτος fort. corruptum στρατιγοσ P 
μισοπονηρησοντασ P. μισοπονηρεύσαντεσ R 11 τιμωρησασϑαι P τολμη- 
σον P 12 ταῦτα RMW 4138 ὡς om. W αἀνερησων P 14 δὲ MW 

οἱ , * - - 

προεσϑομενοσ Ρ : διὰ κόπον) διάκονον P πρὸ τῆς ταραχῆς] mota P 
70 προσ tgo ἀρχῆσ l marg. Α τῆς ταραχῆς coni. 15 vz»« ante χατεσχημὴν 

supplendum aut subaudiendum esse putat Hudson δὲ MW ó] ov P 
16 guider P l7 dujyeig£] διεγειραί P. διεγείρει AMW τὸν] τῶν À μοι 
om. M ἐξήγγειλεν] εξειγειλεν P. ἐξαγγέλλει Α διαγγέλλει M. ἐξαγγέλει W 
ηξείου P 18 γενναίως] γενέσϑαι oo PR ὑπ᾽ αὐτοῦ] ὑφ᾽ αὑτοῦ R ἐπ᾿ 
αὐτοῦ W, om. Μ δὴ ἐλϑεῖν)] διελϑεῖν PAMW 19 ἐχϑροὺς] sxogova P χεν- 
γοῦντασ P ταῖτ ΒΑ 20 τὰ zat. ἐμαυτὸν τῶ ϑεῶ tr. MW 21 μελεναν 
E αισϑῆτα P oc ἐσθῆτα MW «παρτησομενοσ P ἀπαρτισάμενοσ W 

— 
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ἐχ τοῦ αὐχένος x«9' ὁδὸν ἑτέραν, ἡ 
ὑπιαντιάσειν μην, je εἰς τὸν ἱππόδρομον, ἄφνω ve φανεὶς xal 
ζιρηγὴς τιεσὼν χαὶ τὴν γὴν δάχρυσιν φύρων ἐλεεινὸς ἔδοξα sagi. 
συνεὶς δὲ τοῦ τελήϑους τὴν μεταβολὴν διιστάναι τὰς γνώμας αὐτῶν 
ἐπειρώμην τερὸ τοῦ τοὺς ὁτελίτας «c0 τῆς οἰχίας ὑτεοστρέιψαι. καὶ 
συνεχώρουν μὲν ἀδιχεῖν, ὡς αὐτοὶ νομίζουσιν, ἐδεόμην δὲ διδάξαι 
χερότερον, εἰς τίνα χρείαν ἐφύλαττον τὰ £x τῆς ἁρτιαγῆς χομισϑέντα 
χρήματα χαὶ τότε ϑνήσχειν, εἰ χελεύοιεν. τοῦ δὲ σιλήϑους λέγειν 
χελεύοντος ἐπῆλθον oi ὁτελῖται χαὶ ϑεασάμενοί μὲ τεροσέτρεχον cic 
χτενοῦντες. ἐχιισχεῖν δὲ τοῦ τελήϑους κελεύοντος ἐτεείσϑησαν τίροσ- 

δοχῶντες, ἐπειδὰν ὁμολογήσω τιρὸς αὐτοὺς τὰ χρήματα τῷ βασιλεῖ 
τετηρηχέναι, ὡς ὡμολογηχότα τὴν πιροδοσίαν ἀναιρήσειν. 

29, Σιγῆς οὖν sagà τιάντων γενομένης, ,,ἄνδρες, eizov, óuó- 
φυλοι, ϑανεῖν μέν, εἰ δίκαιόν ἐστιν, οὐ τταραιτοῦμαι. βούλομαι δ᾽ 

μηδένα μοι τῶν ᾽τολεμίων 

ὅμως τιρὸ τοῦ τελευτῆσαι τὴν ἀλήϑειαν φράσαι πρὸς ὑμᾶς" τὴν 
γὰρ πόλιν ταύτην φιλοξενωτάτην οὖσαν ἐπιιστάμενος τεληϑύουσάν 
τε τεροϑύμως τοσούτων ἀνδρῶν, οἱ τὰς ἑαυτῶν πτατρίδας χαταλι- 
σεόντες ἀφίχοντο χοινωνοὶ τῆς ἡμετέρας γενόμενοι τύχης, ἐβουλήϑην 

τείχη χατασχευάσαι ἐχ τῶν χρημάτων, πεερὶ ὧν ἡ σταρ᾽ ὑμῶν ἐστιν 
ὀργή, δαττανωμένων εἰς τὴν οἰχοδομίαν αὐτῶν.“ πρὸς ταῦτα τταρὰ 
μὲν τῶν Ταριχεωτῶν xai ξένων ἐγείρεται φωνὴ χάριν ἔχειν ὅμολο- 
γούντων x«i ϑαρρεῖν προτρετιομένων, Ταλιλαῖοι δὲ xoi Τιβεριεῖς 

: Sus Κ ΤΥ ΟΣ 

τοῖς ϑυμοῖς ἐπέμενον, xal γίνεται στάσις τυρὸς ἀλλήλους τῶν μὲν 

PRAMW 
1 μιδενα P — 2 vxavtiaow P ἤειν om. PR τε φανεὶς] δὲ ἀναφανεὶσ 

(ἀναφανὴσ W) MW 3 πεσὸν P qvoov] φερων P. βρέχων R 4 διει- 
σταναι P. διστᾶναι W 5 οἰκειασ P 6 u£v om. PA αὐτοὶ αὐτὸν W 

γνομειζουσιν P 1 νομισϑέντα R 8 ϑνισχειν P τοῦ ex τὸν corr. À 
9 οπλειταὶ P 10 πλίϑου P κελεύσαντοσ R fort. recte ἐπισϑησαν P 
11 επιδαν P 12 ομολογηχκοτα P αναιρησιν P 13 σειγη P γινο- 
μενησ P ανδρασ P εἶπεν R 14 δὲ MW 16 οὖσαν ἐπιστάμενος 

 πληϑύ om. Ρ litt. ουσών — 11 ἀνδρῶν i. ras. angustius scriptae m. 2 A 
᾿πλήϑουσαν MW 11 προϑύμως] om. MW et*ut uid. Α΄, fort. u. 18 ante ἀφί- 
zovvo transponendum χαταλειποντεσ P 18 ὑμετέρασ PAW γενησό- 
μενοι coni. 19 χρημάτων] χρημάτων τούτων RAMW 20 ὀργή] ἑορτή R 

 δαπανομενὼν P παρὰ] περὶ R 21 ταριχεατῶν R ταριχαιωτῶν, cci. ras., 
ΟΣ marg. yg ταριχαιατῶν ἃ ταριχέων MW χαρειν P 22 προσεπομένων 
P τιβέριοι MW 23 ἐπέμενον ex ἐπόμενοι corr. A szousvov P μὲν 
om. P 24 χόλασιν PA! use om. AMW ἐπεὶ δ᾽ επιδη P ἐπειδὴ δ᾽ R 
ἐπεὶ 0 AMW 
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xcl Τιβεριάδι χατασχευάσειν τείχη χαὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν αὐτῶν 
ταῖς ἀναγχαίαις, τειστεύσαντες ὑττεχώρουν ἕχαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ. 

χαγὼ παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα διαφυγὼν τὸν :τροειρημένον χίνδυνον 
μετὰ τῶν φίλων xal ὅιτλιτῶν εἴχοσιν εἰς τὴν οἰχίαν ὑπέστρειψα. 

30. Πάλιν δ᾽ οἱ λῃσταὶ καὶ τῆς στάσεως αἴτιοι δείσαντες ττερὶ | 
ἑαυτῶν, μὴ δίχας εἰσπραχϑῶσιν ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πεπραγμένων, ἄνα- 

λαβόντες ἑξαχοσίους ὅττλίτας ἧχον ἐπὶ τὴν οἰχίαν ἔνϑα διέτριβον 
ἐμτερήσοντες αὐτήν. ἀπαγγελϑείσης δέ μοι τῆς ἐφόδου φεύγειν 
μὲν ἀπρετὲς ἡγησάμην, ἔκρινα δὲ παραβαλόμενος ᾿χρήσασϑαί τὸν 
χαὶ τόλμῃ. χεροστάξας οὖν ἀποχλεῖσαι τῆς οἰχίας τὰς ϑύρας αὐτὸς 1 

ἐπὶ τὸ ὑπερῷον ἀναβὰς παρεχάλουν εἰσττέμιμαι τινὰς ληψομένους 
τὰ χρήματα" παύσεσϑαι γὰρ ovrog τῆς ὀργῆς αὐτοὺς ἔφην. εἰσ- 
σιεμιμάντων δὲ τὸν ϑρασύτατον αὐτῶν μάστιξιν αἰχισάμενος τὴν 
ἑτέραν τε τῶν χειρῶν ἀττοχόνψμαι χελεύσας xoi χρεμάσαι ἐχ τοῦ τρα- 
χήλου τοιοῦτον ἐξέβαλον πρὸς τοὺς ἐξαποστείλαντας. τοὺς δ᾽ 

ἔλαβεν ἔχπιληξις καὶ φόβος οὔτι μέτριος. δείσαντες οὖν xoi αὐτοὶ 

ταὐτὰ πείσεσϑαι, εἶ μένοιεν, εἴχαζον γὰρ ἔνδον ἔχειν με τελείους 
αὐτῶν. εἰς φυγὴν ὥρμησαν. χαγὼ τοιούτῳ στρατηγήματι χρησά- 
μενος τὴν δευτέραν ἐττιβουλὴν διέφυγον. 

31. Πάλιν δὲ τὸν ὄχλον τινὲς ἠρέϑιζον τοὺς ἀφιχομένους ἃ 
«góc με βασιλιχοὺς μεγιστᾶνας οὐχ ὀφείλειν ζῆν λέγοντες μὴ μετα- 

Κ 144 — bell. Iud. II 606. 

PRAMW 

1 τιβεριάσι MW, unde Τιβεριεῦσι coni. χατασχευασαι P 2 ταῖσ 
ἀναγκαίαις! i. marg. yo veio ἀνάγκαισ À ταῖσ ἀνάγχαισ R εαυτων P 
4 ἴχοσιν P εἴχοσι RMW οἶχειανυποστρεψαι P 5 δὲ MW λισται P 
δισαντεσ P 6 αὑτῶν R.— εἰσπραχϑωσιν, 59 ex vx corr. Ρ 7 οἴχειαν P 
8 ἐνπρησοντεσ P ἐμπρήσαντεσ ἢ, αἀπαγγελϑήσεισ Ῥ φεύγειν] πρέπειν in spatio 
uacuo suppl R 9 παραβαλλόμενοσ ΒΜ [10 αποχλησαι P οιχειασ Ρ τὰσ 
τῆσ οἰχίασ tr. R.— ϑύρασ, 9 ex o corr. P 11 ἐπὶ ex ὑπὲρ corr. Βα λημψος 
usvovc P 12 παύσεσϑα! coni. παύσασϑαι codd. εἰσχεμψάντων --- 14 ἑτέραν] 
εἰσπεμψάντων δὲ τὸν ϑρασύτατον αὐτῶν εἰσ τὸ μυχαίτατον παρασύρασ τῆσ 
οἰχίασ καὶ μάστιξιν αἰχισάμενοσ τὴν ἑτέραν R εἰσπεμψάντων δὲ τὸν ϑρασύ- 
τατον αὐτῶν εἰσ τὸ μυχαίτατον τῆσ οἰχίασ παρασύρασ, litt. των δὲ — παρᾶ- 
σύρασ 1. ras. angustius scripta m. 2 A, cf. bell. Iud. II 612 εἰσπέμψαντο 

P 13 ϑαρσυτατον P ϑρασύτερον MW μαστιξεινεκεισαμενοσ P μάστιξι ᾿ 

ἀναιχισάμενοσ MW [14 ἀποχόψασ MW χελεύσας om. MW χρεμάσα 
RMW 15 rovg ἀποστείλαντασ AMW δὲ ΜῊ 16 εχ πλιξεισ P 
αὐτοὶ om. P 17 τοιαῦτα R. τὰ αὐτὰ MW 18 αὐτῶν] αὐτῶν ὁπλίταα 

RAMW φυγεῖν P 19 ἐξέφυγον R 20 τιρὲσ τὸν ὄχλον tr. MW 

ηρεϑειζον P 21 βασιλειχοὺυσ μεγιστανουσ P οφιλειν P λέγοντασ À 
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βῆναι ϑέλοντας εἰς τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ἔϑη, πρὸς ovg σωϑησόμενοι 
πάρεισι" διέβαλλόν τε φαρμαχέας εἶναι λέγοντες τοὺς Ῥωμαίους 
γαραγενέσϑαι. ταχὺ δὲ τὸ πλῆϑος ἐπείϑετο ταῖς τῶν λεγομένων 
χειρὸς χάριν αὐτοῖς τιιϑανότησιν ἀττατώμενοι. “τυϑόμενος δὲ scegi 
τούτων ἐγὼ τπτάλιν τὸν δῆμον ἀνεδίδασχον μὴ δεῖν διώχεσϑαι τοὺς 
χαταφυγόντας soc αὐτούς" τὸν δὲ φλύαρον τῆς περὶ τῶν φαρμά- 
χων αἰτίας διέσυρον, οὐχ ἂν τοσαύτας μυριάδας στρατιωτῶν Ῥω- 
μαίους λέγων τρέφειν, εἰ διὰ φαρμάχων ἦν γιχᾶν τοὺς πολεμίους. 

ταῦτα λέγοντος ἐμοῦ πρὸς ὀλίγον uiv ἐπείϑοντο, ττάλιν δ᾽ ἀναχω- 
ρήσαντες ὑπὸ τῶν πονηρῶν ἐξηρεϑίζοντο χατὰ τῶν μεγιστάνων, 
χαί more μεϑ᾽ ὕπλων ἐπὶ τὴν οἰχίαν αὐτῶν τὴν ἐν Ταριχέᾳ ἀτεῆλ- 
Sov ὡς ἀναιρήσοντες. ἔδεισα δ᾽ ἐγὼ zv9óuevoc, μὴ τοῦ μύσους 
τέλος λαβόντος ἀνεπείβατος γένηται τοῖς ἘΒΕΘΘΙΟ. ΒΗ εἰς αὐτὴν θέ- 

λουσιν. σιαρεγενόμην οὖν εἰς τὴν τῶν μεγιστάνων οἰχίαν μετά τίνων 
ἑτέρων, xci χλείσας διώρυγά τε ποιήσας ἀπ᾿ αὐτῆς ἐτεὶ τὴν λίμνην 
ἄγουσαν μετατιεμψάμενός τὲ τιλοῖον xal σὺν αὐτοῖς ἐμβὰς ἐπὶ τὴν 
μεϑόριον τῶν ᾿ἹἹπιτεηνῶν διετέρασα, «al δοὺς αὐτοῖς τὴν τιμὴν τῶν 

ἕγύσεων, ov γὰρ ἠδυνήϑην αὐτοὺς ἐππαγαγέσϑαι τοιαύτης γενομένης 
τῆς ἀποδράσεως, ἀττέλυσα :τολλὰ τταραχαλέσας τὴν ττροσττεσοῦσαν 

ἀνάγχην γενναίως ἐνεγχεῖν. αὐτός ve μεγάλως ἠχϑόμην βιασϑεὶς 
τοὺς πιροσφυγόντας ἐχϑεῖναι “τἀλιν εἰς τὴν πολεμίαν, ἄμεινον δὲ 
νομίσας παρὰ Ῥωμαίοις ἀτιοϑανεῖν αὐτούς, εἰ συμπέσοι, μᾶλλον 
ἢ χατὰ τὴν ἐμὴν χώραν. οἱ δ᾽ ἄρα διεσώϑησαν" συνεχώρησεν γὰρ 

αὐτοῖς βασιλεὺς ᾿4γρίπιτας τὰ ἡμαρτημένα. xal τὰ μὲν πεερὶ ἐχεί- 
γους τοῦτ᾽ ἔσχε τὸ τέλος. 

PRAMW 
2 λέγοντες] λεγοντασ P λέγοντεσ καὶ κωλυτὰσ RA λέγοντεσ καὶ κωλύον- 

τασ MW λέγοντες xai χελεύοντας Hallius τοὺς] τοῦ A τοῦ Ῥωμαίων περι- 

γενέσϑαι Cocceji — 3 επιϑετὸ P 4 αὐτοῖς) αὐτῶν Βα  απατομενοι πειϑομενοσ 
P δ᾽ ἐγὼ περὶ τούτων τ. ὅ διώχεσϑαι διδάσχεσϑαι PR. 6 τὸν] τὸ ed. pr. 

φαρμαχῶν W 8 λέγων] δὲ λεγων P τρέφειν] τροφὴν Β — si] 5 P 
φαρμαχέων AMW — 9 ταῦτα δὲ λέγοντοσ PMW ἐμοῦ] αὐτοῦ ἃ μὲν] δὲ P 
επιϑοντὸο P δὲ MW 10 εξηρεϑηζοντο P ἐξερεϑίζοντο R 11 οἰκειαν P 

τὴν om. MW ταριχαία R vagugelot ex ταριχέα- corr. À ταρίχει MW 
Ταριχέαις coni. ἐπηλϑων P ἐπῆλθον RA 12 δ MW . uícovo W 
13 ἀανεπιβατον P fort. recte γενητὲε P χαταφυγεῖν] καταφυσιν P 
14 οιἰκειαν Ρ 15 χλισὰασ P ἀπ᾽ Hudson ἐπ᾽ codd. αὐτῆς] αὐτὴν MW 
17 μεϑοριν Ῥ Ἱππηνῶν) ἰοπηνῶν R — vgugv P — 18 ηδυνηϑὴ P — avrow 
P εναγαγεσϑαι P. ἀπαγαγέσϑαι MW 21 πάλιν ἐχϑεῖναι tr. M πολε- 
μειαν P δὲ] δὴ R εἶναι A δὲ ἦν MW 22 σημπεσοι P 248 δὲ MW 
24 ὃ βασιλεὲσ R Ἀημαρτιμεένα Ρ 8 τοῦτο MW 
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32. Οἱ δὲ τὴν vOv Τιβεριέων τεόλιν κατοιχοῦντες γράφουσιν 
σιρὸς τὸν βασιλέα ᾿ταραχαλοῦντες στέμιναι δύναμιν τὴν φυλάξουσαν 
αὐτῶν τὴν χώραν" ϑέλειν γὰρ αὐτῷ προστίϑεσϑαι. χαχείνῳ μὲν 
ταῦτ᾽ ἔγραφον. ἀφιχόμενον δέ μὲ πρὸς αὐτοὺς “ταρεχάλουν τὰ 
τείχη χατασχευάζειν αὐτοῖς, ὡς ὑπεσχήμην" ἠχηχόεισαν δὲ τὰς Τα- 
ριχέας ἤδη τετειχίσϑαι. κατανεύσας οὖν ἐγὼ xal πάντα τὰ πρὸς 
τὴν οἰχοδομίαν τιαρασχευασάμενος τοὺς ἀρχιτέχτονας ἐχέλευον &yeg- 

γεῖν. μετὰ δὲ τρίτην ἡμέραν εἰς Ταριχέας azsoyouévov μου τῆς 
Τιβεριάδος ἀπεχούσας στάδια τριάχοντα. συνέβη τινὰς Ῥωμαίων 
ἱχετεεῖς ov πόρρωϑεν τῆς ττόλεως δδοιτεοροῦντας ὀφϑῆναι, oi δόξαν 

παρέσχον τὴν τταρὰ τοῦ βασιλέως δύναμιν ἥχειν. εὐϑέως γοῦν εἰς 
μὲν τὸν βασιλέα μετὰ ττολλῶν ἐπαίνων ἠφίεσαν φωνάς, xov. ἐμοῦ 
δὲ βλασφήμους. xol ἐπιδραμών τις ἀτήγγειλέν μοι τὴν διάνοιαν 
αὐτῶν, ὡς ἀφίστασϑαί μου διεγνώχασιν. ἐγὼ δ᾽ ἀκούσας ἐταράχϑην 
μὲν σφόδρα" τοὺς γὰρ διυλίτας ἔτυχον &x τῶν Ταριχεῶν ἐπὶ τὰς 

3 - 5: , 2] EUN ὃ M M A. 2 τῇ ᾿Ξ , , 

αὐτῶν οἰχήσεις ἀφειχῶς διὰ TO τὴν ἕπιοῦσαν ἡμέραν σάββατον 
€ , 3 ^ 23 LÀ ς ^ - - , - i 

ὑπάρχειν" ov γὰρ ἐβουλόμην vz0 τοῦ στρατιωτιχοῦ τελήϑους ἔνο- 
LO - , € , - 3 E» , 

χλεῖσϑαι τοὺς ἐν ταῖς Ταριχέαις. ὁσάκις γοῦν ἐν αὑταῖς διέτριβον 
1j - N b ^ - , , | 

οὐδὲ τῆς segl τὸ σῶμα φυλαχῆς ἐποιούμην τερόνοιαν, τεεῖραν σεαρὰ 
τῶν ἐγνοιχούντων τῆς τερός μὲ τείστεως λαβὼν πολλάχις. μόνους 

.2 ' A ' - € ^ - , 2 , 

δ᾽ ἔχων σιερὶ ἐμαυτὸν ἑπτὰ τῶν ὁπλιτῶν χαὶ τοὺς φίλους ἠτεόρουν, 
ὃ πράξω" μεταπέμψασθαι γὰρ τὴν ἐμὴν δύναμιν διὰ τὸ λήγειν 
2f ' 3 - ς , 2 2 P c " 2 ^ ^ 3 

ἤδη τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέραν ovx ἐδοχίμαζον οὐδὲ γὰρ ἀφιχομένης 
a ον . - e 05 ^ - YU - - , 

αὐτῆς εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ὕτελα λαβεῖν κωλυόντων ἡμᾶς τῶν νόμων, 

$ 155 — bell. Iud. II 632. 

PRAMW 

1 τῶν om. MW τιβεριαιων P 32 φυλάξασαν R/— 3 αὐτῷ] avrov P 
4 ταῦτ᾽] τοῦτο MW ἐγεγραφον P πρὸς — ὃ τείχη om. P τὰ τείχη 

s.M ὅ ὑπεσχόμην RMW ηχηχοησαν P — δὲ! y&Q M ταριχαίασ R et 
ex corr. A 6 τετιχισϑαὶι P τὰ om. PR. 5 τὴν om. MW 8 ταριχαίασ 
R et ex corr. A μου om. MW fort. recte 9 ἀπεσχουσασ P ἀπεχούσησ 
MW σταδίουσ R ῥωμαίουσ MW 10 οδοπορουντασ, odo i. ras. P 

11 παρασχονῬ παρὰ om. P 12 ἐπαίνων om. αὶ φωνὰς] φωνὰσ εὐφής- 
μουσ R, cf. 8 166 13 xal εἰσδραμὼν ἀπήγγειλέ μοι tug τὴν MW 14 δὲ 

MW ἐταράχϑη R ἐταράχϑη Α 15 ταριχαίων R ταριχαιῶν, αἱ i. ras. À 
ταριχέων W 10 «quzoc P ἀφηκὼσ W 17 ἐνοχλισϑαι P 18 τοὺς ἐν 
ταῖς (ταῖς om. W) Ταριχέαις (ταριχαίαισ M) u. 11 post ἐβουλόμην tr. MW 
ταριχαίαισ RM. et ex corr. A οσάχεισ P οὖν MW αὐταῖς] αὐτῇ MW 
19 παρὰ] περὶ PA 21 δὲ MW 22 μεταπέμπεσϑαι PRA — yap i. ras. P 

δυναμην P 23 εδοκειμαζον P 
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xay μεγάλη vig ἐπείγειν ἀνάγχη δοχῇ. εἰ δὲ τοῖς Ταριχεώταις 
x«i τοῖς seg αὐτοῖς ξένοις ἐπιτρέψαιμι τὴν τιόλιν διαρτεάζειν, 
ἑώρων οὐχ ἱχανοὺς ἐσομένους, τὴν ἐμὴν ὑτεέρϑεσιν ἑώρων μαχρο- 
τάτην᾽ φϑήσεσθαι γὰρ xal τὴν παρὰ βασιλέως δύναμιν ἀφιχομέ- 
γην, xai ἐχτεσεῖσϑαι τῆς πόλεως Qoury. ἐβουλευόμην οὖν στρα- 
τηγήματι χρῆσϑαί τινι κατ᾿ αὐτῶν. παραχρῆμα δὴ τοὺς τειστο- 
τάτους τῶν φίλων ταῖς πτ΄ύλαις τῶν Ταριχεῶν ἐειστήσας φυλάξοντας 

μετ᾽ ἀσφαλείας τοὺς ἐξιέναι ϑέλοντας καὶ τοὺς περώτους τῶν οἴχων 

γιροσχαλεσάμενος, αἰτῶν ἕχαστον ἐχέλευσα χαϑελχύσαντα “πλοῖον 

ἐιιβάντα συνε ταγόμενον τὸν χυβερνήτην ἕπεσθαί μοι sog τὴν Τι- 
βεριέων πόλιν. xal αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν φίλων xal τῶν ὁ:ελιτῶν, 

οὺς ἔφην ἑπτὰ τὸν ἀριϑμὸν εἶναι, ἐμβὰς ἔτελεον ἐπεὶ τὴν Τιβεριάδα. 
33. Τιβεριεῖς δὲ τὴν τεαρὰ τοῦ βασιλέως δύναμιν ὡς ἔγνωσαν 

οὐχ ἥχουσαν αὐτοῖς, «otov δὲ τὴν λίμνην τεᾶσαν ἐϑεάσαντο σελήρη, 
δείσαντες στερὶ τῇ τιόλει xal χαταπλαγέντες ὡς ἐπιβατῶν “πλήρεις 

εἶναι νέας, μετατίϑενται τὰς γνώμας. δίψαντες οὖν τὰ ὅτιλα μετὰ 
γυναιχῶν xai “ταίδων ὑττηντίαζον “τολλὰς μετ᾽ ἐπαίνων εἰς ἐμὲ 
φωνὰς ἀφιέντες, εἴχαζον yàg οὐ τιροτιετύσϑαι μὲ τὴν διάνοιαν 
αὐτῶν, xal παρεχάλουν φείσασϑαι τῆς πόλεως. ἐγὼ δὲ σιλησίον 

γενόμενος ἀγχύρας μὲν ἔτι πόρρω τῆς γῆς ἐχέλευον βαλέσϑαι τοὺς 
χυβερνήτας ὑτὲρ τοῦ μὴ κατάδηλα τοῖς Τιβεριεῦσιν εἶναι τὰ τελοῖα 
χενὰ τῶν ἐπιβατῶν ὄντα, ττλησιάσας δ᾽ αὐτὸς ἔν τινι πλοίῳ κατε- 

μεμφόμην αὐτῶν τὴν ἄγνοιαν, x«i ὅτι δὴ οὕτως εὐχερεῖς εἶεν πτάσης 
δικαίας ἄνευ τιροφάσεως ἐξίστασϑαι τῆς τιρός μὲ πείστεως. ὡὧμο- 
λόγουν δ᾽ εἴς τὲ τὸ λοιπὸν αὐτοῖς συγγνώσεσϑαι βεβαίως, εἰ ττέμ- 

8 162 — bell. Iud. II 634. 

PRAMW 
1 z&»v| xci PR ἐπείγη MW δοκχῆ, 5 i.ras. A δοκεῖ PRMW εἰ om. 

PRMW ταριχαιάταισ R et ex corr. A 2. επιτρεψαιμη P. ἐπιτρέψαιμε M 

3 ἑώρων om. MW ουχίχανουσ P — ἐσομένουσ om. MW ἐμὴν] δ᾽ (δὲ A) 
ἐμὴν RA 4 ἀφικόμην R ἀφιχνουμένην W — 5 τῆς om. W — ouv ἐβουλόμην 
MW 6 χρήσασϑαι RMW τινι] τὴν P δὴ] δὲ W 1 ταριχαίων RM 
ταριχαιῶν, αἱ i. ras. A ταριχέων W 8 μετὰ MW ασφαλιασ ΒΜ ἐξιέναι) 
ed. pr. ἐξεῖναι codd. 9. χαϑελχύσαντα, ὑ corr. ex αὐ uid. A 10 συναπαγο- 
μενον W πρὸς] εἰσ MW τιβεριαιων P 11 αὐτοὺσ R οπλειτων 
P 12 ἔπλεον om. MW 14 ουχηκουσαν P ovy εἵχουσαν ἢ [1 περὶ τὴν 
πόλιν MW καὶ om. MW 16 εἶναι νέας] εἶεν αἱ νῆεσ MW ρειψαντεσ 
P 11 παιδίων MW 18 φωνὰσ εἰσ ἐμὲ tr. A προπεπύυσϑαῆ προπε- 
ποιϑαιὶ P 19 φισασϑαι  Ρ πλησίον] πλησίον τῆσ xz04:£900 MW δ0 βάλ- 
λεσϑαι RMW 21 χατάδηλα] καταταδηλα, ὃ ex 1 corr. P χατάλληλα A 
τιβεριεῦσι 232 δὲ MW 25 δ᾽ εἰς vs] δεῖσθαί με MW δ᾽ εἴς ye coni. 
αὐτὸσ PRA συγγνωσϑσϑαι sic Ρ πέμψειεν RM 
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ψειαν δέκα τοῦ πλήϑους τεροεστῶτας. ὑτταχουσάντων δ᾽ ἑτοίμως 
zal πεμψάντων ἄνδρας ovg πιροεῖττον, ἐμβιβάσας ἀπέλυον εἰς Ta- 
ριχέας φυλαχϑησομένους. 

34. Τῷ στρατηγήματι δὲ τούτῳ τὴν βουλὴν zGcav κατ᾽ ὁλί- 
γους λαβὼν εἰς τὴν προειρημένην τεόλιν καὶ μετ᾽ αὐτῶν τοὺς πολλοὺς ὅ 
τοῦ δήμου πρώτους ἄνδρας ovx ἐλάττους ἐχείνων ὄντας διεεεμψά- 
μην. τὸ δὲ πλῆϑος, ὡς εἶδον εἰς oiov καχῶν ἥχουσι μέγεϑος, σπταρε- 

χάλουν με τὸν αἴτιον τῆς στάσεως τιμωρήσασϑαι. Κλεῖτος δ᾽ ἦν 
ὄνομα τούτῳ, θρασύς τε καὶ τεροτεετὴς νεανίας. ἐγὼ δ᾽ ἀποχτεῖναι 
μὲν οὐχ ὅσιον ἡγούμενος ὁμόφυλον ἄνδρα, κολάσαι δ᾽ ἀνάγχην ἔχων, 
τῶν περὶ ἐμέ τινι σωματοφυλάκων “Ἰηουεῖ προσέταξα προελϑόντι 
χόψαι τοῦ Κλείτου τὴν ἑτέραν τῶν χειρῶν. δείσαντος δὲ τοῦ χελευ- 
σϑέντος εἰς τοσοῦτο σπλῆϑος προελϑεῖν μόνου, τὴν δειλίαν τοῦ 
στρατιώτου μὴ βουληϑεὶς χατάδηλον γενέσθαι τοῖς Τιβεριεῦσιν, 
αὐτὸν Κλεῖτον φωνήσας ,, ἐπειδὴ καὶ ἄξιος, εἴττον, ὑτεάρχεις ἀμφο- 
τέρας τὰς χεῖρας ἀποβαλεῖν οὕτως ἀχάριστος εἰς ἐμὲ γενόμενος, 
γενοῦ σαυτοῦ δημόσιος, μὴ χαὶ ἀπειϑήσας χείρονα τιμωρίαν ὑπό- 
σχῃς.“ τοῦ δὲ τὴν ἑτέραν αὐτῷ συγχωρῆσαι πολλὰ δεομένου μόλις 
χατένευσα. x&xeivoc ἄσμενος ὑττὲρ τοῦ μὴ τὰς δύο χεῖρας ἀποβαλεῖν 
λαβὼν μάχαιραν χότιτει τὴν ἀριστερὰν ἑαυτοῦ. xol τοῦτο τὴν στά- 
σιν ἔπαυσεν. 

35. Τιβεριεῖς δέ, ὡς εἰς τὰς Ταριχέας ἀφικόμην γνόντες τὴν 

στρατηγίαν, ἡ xov. αὐτῶν ἐχρησάμην, ἀτεεϑαύμαζον ὅτι χωρὶς φόνων 

$ 1068 — bell. Iud. II 639. 

PRAMW 
1 προεστοτασ P lacunam hic esse ex bell. Iud. conicio δὲ MW 
2 πρωειπον P ἐνβιβασασ P ἀπελοιον P ἀπήλαυνον MW ταρι- 

χαίασ R et ex corr. A 4 τοῦτο P βουλιν P ολίγουσ, Ov eX O COIT. 
Α ὀλίγον R 5 mo2ovo P 6 τοῦ δήμου ex τῶν δήμων corr. Β 7 otov 
A  xazov P ἥχουσιν W — 8 us] uev P τῆς] ue τῆσ M τιμωρήσεσϑαι 

PR κλιτοσ PA'MW δ᾽ ἢν] δ᾽ R δὲ ἦν MW 9 τοῦτο W τεῖ δὲ W, 
om. M ó MW 10 χολάσαι] καλεσαι P δὲ MW 11 τινὶ codd. 

λιουει P. ληουὶ R. Ag- ovi, t i. ras., i. marg. yo λευουΐ À ληιουεὲ MW προσ- 

ἔταξε Ἡ προσελϑόντι AMW 12 χλίτου PA'MW 18 τοσοῦτο, litt. oco ex 

οὔτο corr. R τοσοῦτον MW προελϑεῖν] προδιελϑεῖν Α δεῖν προελϑεῖν MW 

διλιαν Ῥ 14 χαταληλονν 15 χλίτον PA!'MW ἐπιδὴ P εἶπον) 

ἐπιὸν P 10 ουτοσαχριστοσ Ρ ἐμὲ] μὲ P !7 δημόσιος! δήμιοσ RAMW 
«7050660 P ὑποστῆσ M ὑπόστησ W 18 αὑτῶι ex corr. A 

δεομένου πολλὰ tr. MW 19 ἀσμένωσ R τοῦ om. P 20 μαχεραν P 
ἑαυτοῦ] αὐτοῦ R tovto» P 22 τὰς om. MW ταριχαίασ R et ex corr. 

A yvorteg P 23 χωρεισ P 
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Éravoa τὴν ἀγν ὡὠμοσύνην αὐτῶν. ἐγὼ δὲ τοὺς ἐχ τῆς εἱρκτῆς μετα- 175 
πεμψάμενος τοῦ τελήϑους τῶν Τιβεριέων, " y δὲ σὺν αὐτοῖς Ἰοῦστος 

xai ὁ πατὴρ αὐτοῦ Πιστύς, Gv vilaicbmig ἐπιοιησάμην, zal sage 

τὴν ἑστίασιν ἔλεγον, Ort τὴν Ῥωμαίων δύναμιν οὐδ᾽ αὐτὸς ἀγνοῶ 
6 σιασῶν διαφέρουσαν, σιγῴην μέντοι περὶ αὐτῆς διὰ τοὺς λῃστάς. 

xal αὐτοῖς δὲ ταῦτα συνεβούλευον τιοιεῖν τὸν ἐπιτήδειον τεεριμένουσι 116 
χαιρὸν χαὶ μὴ δυσανασχετεῖν ἐμοὶ grati; γῷ" μηδενὸς γὰρ αὐτοὺς 
ἑτέρου δυνήσεσϑαι ῥᾳδίως ἐπειεικοὺς ὁμοίως τυχεῖν. τὸν ᾿Ιοῦστον 177 

δὲ χαὶ ὑσεεμέμνησχον, ὕτι πρόσϑεν. ἢ μὲ /tageyevéad a ἐχ τῶν Ἱερο- 

10 σολύμων οἱ Γαλιλαῖοι τἀδελφοῦ τὰς χεῖρας ἀπτοχόψειαν αὐτοῦ τιρὸ 

τοῦ πολέμου γελαστῶν αὐτῷ γραμμάτων χαχουργίαν ἐγεικαλέσαντες, 

χαὶ ὅτι μετὰ τὴν ἀγαχώρη σιν τὴν (διλίτίεου Γαμαλῖται πρὸς Βαβυ- 

λωνίους στασιάζοντες ἀνέλοιεν Χάρητα, συγγενὴς δ᾽ ἣν οὗτος τοῦ 

(ιλίπτητου, x«l ὡς Ἰησοῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἄνδρα τῆς ἀδελφῆς 178 
15 [ovorov σωφρόνως χολάσειαν. ταῦτα παρὰ τὴν ἑστίασιν διαλεχϑεὶς 

τοῖς σιερὶ τὸν lovorov ἕωϑεν ἐχέλευσα πάντας τῆς φυλακῆς azt0- 

λυϑῆναι. 
36. Πρὸ δὲ τούτων συνέβη τὸν Ἰακίμου Quzsov ἀτιελϑεῖν 179 

ἐχ Γάμαλα τοῦ φρουρίου τοιαύτης αἰτίας γενομένης" (Φίλιτετεος 180 

20 zvOóuevog μεϑεστάναι μὲν Οὔαρον ὑπὸ τοῦ βασιλέως "yon, 
διάδοχον δὲ ἀφῖχϑαι ἸΠόδιον At«ovov ἄνδρα φίλον αὐτῷ χαὶ συν- 
ήϑη πάλαι, γράφει πρὸς τοῦτον τὰς xa9' ἑαυτὸν τύχας ἀπαγγέλ- 
λων χαὶ παραχαλῶν τὰ παρ᾽ αὐτοῦ πεμφϑέντα γράμματα χερὸς 
τοὺς βασιλέας ἀτιοστεῖλαι. καὶ Πόδιος δεξάμενος τὰς ἐχιιστολὰς 181 

25 "ἐχάρη σφόδρα σώζεσϑαι τὸν Φίλισχιτεον ἐξ αὐτῶν ἐτειγνούς, xci τιρὸς 

PRAMW 
2 πλίϑουσ P τιβεριάιων P — 3 πίστοσ M συνδιπνουσ P 4 ἕστίαν 

MW  éówaugpy P οὐδὲ MW — ayvoov P — 5 uévvo] uiv PRMW διὰ 
tovg ληστὰσ περὶ αὐτῆσ tr. A 6 αὐτοῖς] αὐτουσ R τοῖσ MW ταὐτὰ Α 
επιτηδιον P προσμένουσι W 7 χερον P μὴ om. R αὐτοῖσ M. 
8 επιϊχοῦσ P ἐπιεικοῦσ, οὔ ex o corr. R 8 τὸν δὲ lovotov δὲ W 9.7} 
πρινὴ sic MW ἢ ἐμὲ Β με παραγενέσϑαι] μεταγενέσϑαι MW 10 απο- 
χοψιαν P 11 «vtov γραμματω- P ἀποχαλέσαντεσ PRMW 12 ανα- 
χορησιν P βαβυλονιουσ P 13 χάριτα M συνγενσ P δὲ MW 
ovtog P tov om. MW 14 φιληππου P 15 σώφρονοσ R σώφρονοσ 
yo ἐν ἀλλοισ i. marg. A χολασιαν P ἑστίαν W 16. τοῖς] τοὺσ ἢ 

ἕωϑεν)] εσοϑεν P 18 τουτον P τούτου MW ἰωακίμου R 19 γαμάλων 

R γινομένησ P 20 μεϑιστᾶναι R. μεταστῆναι AMW ἀπὸ AMW 
ἀγρίππου ex corr. ἃ 21 μονόδιον R Aixovov] ἐχουον PA! εὔκουον ex 
corr. Α aixoov W ναίχοον M, cf. ὃ 114 22 yoiqti τραφεισ Ῥ γεγράφει 
R καϑεαυτων P αἀπαγγελων P 23 γραμματατα P 24 ἀποστεῖλαὴ 

τιλὶ Ῥ μονόδιοσ R. 25 cezagc P 
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182 τοὺς βασιλέας ἔπεμψε τὰ γράμματα περὶ Βηρυτὸν ὄντας. ὃ δὲ 
βασιλεὺς ᾿4γρίππας ὡς ἔγνω ψευδῆ τὴν ττερὶ Φιλίππου φήμην 
γενομένην, λόγος γὰρ διῆλθεν, ὡς στρατηγοίη τῶν Ἰουδαίων ἐπεὶ 
τὸν πρὸς Ῥωμαίους ττόλεμον, ἔπεμιμεν ἱπεπιεῖς τοὺς τταρατεέμιψψον- 

183 τας τὸν Φίλιπτιον. χαὶ “ταραγενόμενον ἀστεάζεταί ve φιλοφρόνωᾷ 

τοῖς τε Ῥωμαίων ἡγεμόσιν ἐπεδείχνυεν, ὅτι δὴ Φίλιτετεος οὗτός ἔστιν, 
;regl οὗ διεξήει λόγος ὡς Ῥωμαίων ἀποστάντος. χελεύει δ᾽ αὐτὸν 

ἱχετεεῖς τινας ἀναλαβόντα ϑᾶττον εἰς Γάμαλα τὸ φρούριον πορευ- 
ϑῆναι τοὺς οἰχείους αὐτῷ πάντας ἐχεῖϑεν ἐξάξοντα χαὶ τοὺς Βα- 

184 βυλωνίους εἰς τὴν Boravéav :τάλιν ἀττοχαταστήσοντα. τεαρήγγειλε 
δὲ xai πᾶσαν ποιήσασθαι πρόνοιαν ὑπὲρ τοῦ μὴ γενέσθαι τινὰ 
γεωτερισμὸν παρὰ τῶν ὑπηχόων. (ίλισεπτος μὲν οὖν ταῦτα τοῦ 
βασιλέως ἐπειστείλαντος ἔσπευδε “τοιήσων ἃ :τεροσέταξεν. 

185 37. Ἰώσηπος δὲ τῆς ἰατρίνης πτολλοὺς νεανίσχους ϑρασεῖς 
γεροτρεψάμενος αὐτῷ συνάρασϑαι xci ἐπαναστὰς τοῖς ἐν Γάμαλα 
“οώτοις ἔπειϑεν αὐτοὺς ἀφίστασϑαι τοῦ βασιλέως xal ἀναλαβεῖν 
τὰ ὅτελα ὡς διὰ τούτων τὴν ἐλευϑερίαν ἀττοληψομένους. καὶ τινὰς 
μὲν ἐβιάσαντο, τοὺς δὲ μὴ συναρεσχομένους αὐτῶν ταῖς γνώμαις 

186 ἀνήρουν. χτείνουσι δὲ xoi Χάρητα, xal μετ᾽ αὐτοῦ τινὰ τῶν συγ- 
γενῶν Ἰησοῦν χαὶ Ἰούστου δὲ τοῦ Τιβεριέως ἀδελφὴν ἀνεῖλον, xa- 
ϑὼς ἤδη προείπομεν, γράφουσι δὲ χαὶ πρός μὲ παραχαλοῦντες 

πέμψαι xal δύναμιν αὐτοῖς ὁπιλιτῶν xal τοὺς ἀναστήσοντας αὐτῶν 
187 τῇ πόλει τείχη. χἀγὼ sóc οὐδέτερον ἀντεῖπτον ὧν ἠξίωσαν. ἀφέ- 

σταται δὲ τοῦ βασιλέως xal 5 Γαυλανῖτις χώρα μέχρι κώμης Σολύ- 
μῆς. Σελευχείᾳ δὲ καὶ Σωγάνῃ φύσει κώμαις ὀχυρωτάταις ᾧχοδό-' 

$ 187 — bell. Iud. II 573. 

PRAMW 

1 rovc om. P ἔπεμψε, sfinaleex « corr. Ρ τὰ om. P. gyovto» P 
2 gqug Ῥ 3 στρατιγοιη Ρ 4 τοὺς om.  παραπέμψαντασ RW ὅ τὸν 
Φίλιππον om. MW ροβί τὸν rasura 6—$8 litt. ἃ τε om. MW 6 ἐπεδικνυεν 
P τὸ λόγοσ MW ἀποστάντοσ, σ finale i.ras. P δ᾽ αὐτὸν] δεῦτον P δὲ 

αὐτὸν MW — 9 πάντας] πάνπανΒ ἀπάξαντα MW βαβυλονιουσ Ρ [10 βατα- 
veia» PAMW χαταναίαν ΒΒ 11 γίνεσϑαι ed. pr. 13 επιστιλαντοσ P. ἐπιστέλ- 
λοντοσ MW ἔσπευδεν A ποιήσειν ἢ 14 ἰατρηνὴσ R ἰατρικῆσ M. ἰατρίχησ 
W πολουσΡ 15 συνάρεσϑαιΑ γάβαλαΜ 10 ἐπιϑὲνΡ αὐτοῖσ ΑἸ'Μ 
1τ διάτουτον P διὰ τούταν R δι᾿ αὐτοῦ MW ἀπολημψομενουσ P 18 ἐβιάσατο 
Β μὴ ο!.Ρ 19 χαριταὰ P τινα] δὲ τιιὰ αι συνγενων P —-. 20 region 

0 ' 

P ἀδελφὴν] ἀδελφὴν A dój Βὶ 21 ic oeocinequey P προείπαμεν W 
παραχαλουντοσ P 22 χαὶ om. RAMW onàttoy P — 23 τὰ τείχη R 

) * € ^4 
κἀγὼ] zclto P αντιπον P αἀφιστατε P — 24 γαυλανιτησ P — σολυμεισ P — — 
25 σελευχείασ MW σωγάνει P. σωγάννη, ἡ ex vcorr. A σωγάννει MW σα- 

, ΄ » , » , 

γώνη R qva P zoóuys ἢ ὀχυρωτάτησ ἢ ὠχυρωτάταισ ἃ 
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quoe τείχη, τάς τε χατὰ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν χώμας καὶ vv 
σεετρώδεις οὔσας ἐτείχισα τεαρατελησίως. ὀνόματα δ᾽ αὐταῖς Ἰάμνια 
Lunoo9 ᾿χαράβη. ὠχύρωσα δὲ xci τὰς ἐν τῇ κάτω Γαλιλαίᾳ 
χόλεις μὲν Ταριχέας Τιβεριάδα Σέπφωριν, κώμας δὲ ᾿Ἰρβήλων 
στῳήλαιον, Βηρσουβαί, Σελαμήν, Ἰωτάπεατα, Καφαραϑ᾽ χωμοσ σω- 

yavat zaqa xci τὸ Ἰταβύριον ὄρος. εἰς ταύτας xci σῖτον ἀτιε- 
ϑέμην ττολὺν xal ὕτιλα τιρὸς ἀσφάλειαν τὴν μετὰ ταῦτα. 

38, ᾿Ιωάννῃ δὲ τῷ τοῦ “Τηουεῖ τὸ xav. ἐμοῦ μῖσος τεροσηύξετο 
βαρέως φέροντι τὴν ἐμὴν εὐτιραγίαν. τιροϑέμενος οὖν τιάντως 
ἐχτεοδών μὲ ποιήσασϑαι τῇ μὲν αὐτοῦ πατρίδι τοῖς Γισχάλοις 
χατασχευάζει, τείχη, τὸν ἀδελφὸν δὲ Σίμωνα χαὶ τὸν τοῦ Σισέννα 
Ἰωνάϑην ὁπλιτῶν egi ἑχατὸν εἰς Ἱεροσόλυμα :τέμτιει τιρὸς τὸν 
τοῦ Γαμαλιήλου Σίμωνα παρακαλέσοντας αὐτὸν σιεῖσαι τὸ κοινὸν 
τῶν Ἱεροσολυμιτῶν τὴν ἀρχὴν ἀφελομένους ἐμὲ τῶν Γαλιλαίων 
αὐτῷ ψηφίσασθαι τὴν ἐξουσίαν τούτων. ὃ δὲ Σίμων οὗτος ἣν 
γιόλεως μὲν Ἱεροσολύμων, γένους δὲ σφίδρα λαμπροῦ, τῆς δὲ Φα- 
ρισαίων αἱρέσεως, oi “τερὶ τὰ πάτρια νόμιμα δοχοῦσιν τῶν ἄλλων 
ἀχριβείᾳ διαφέρειν. ἣν δ᾽ οὗτος ἀνὴρ σιλήρης συνέσεως καὶ λογισ- 
μοῦ δυνάμενός τὲ πράγματα χαχῶς χείμενα φρονήσει τῇ ξαυτοῦ 
οὐ ες φίλος τὲ inse τῷ Ξωόννῃ χαὶ ἐλ νόμο, iis 

ὃ 189 — bell. Iud. π: 519; EN Iud. I 6 626. 

PRAMW 
1 τάς] vcio MW χώμαισ M 2 δ᾽ αὐταῖς] δαυγαισ Ῥ δὲ αὐταῖσ MW 
ἐάμνεια AM. ἐαμνία W Ἰαμνεὶϑ' et Ἰαμνεὶν bell. fud. 3 "Augoo9 "Aye- 

ράβη] ἀμηρωϑᾶ χαράβη (χάβαρι M. χάβαρη W) AMW zal μηρωϑ' χωρώβη RR 
Μηρὼϑ' ἀχαβάρη ex bell. Iud. Relandus 4 ταριχιαίασ, «tao i. ras. P. ταρι- 
χαίασ R etex corr. A δὲ] ε P 5 σπιλαιον, c ex e corr. P ΒβΒηρσουβαί] βηρ- 
σομβαι P. βηρσάβην K βιρσάβην ex 85908 corr. A βηρσοβεὲ MW Βηρσαβέ bell. 
Iud. σελάμην (gj ex « corr. A) RA σέλαμην M σέλαμιν W . Καφαραϑ'᾽ 
χωμοσ σωγαναι παφαὶ καφαραϑᾷ reliquis omissis E χαφαραϑὰ (ἃ suppl. 

m. 1) χωμοσσωγανακὰ (ἃ ex oc corr.) παφὰ ἃ χαὶ φαραϑκομοσσογαμαναίπαφα 

M χαὲ φαρὰϑ' χομοσσωγαμαναίπαφα W; in bello Iud. sunt Καφαρεχχώ (s. Φα- 
ρεχχώ) Ἰαφά Σιγώφ Xínq, unde Καφαρεχχὼ καὶ Σιγὼ καὶ Ἰαφὰ Relandus 
6 ηταβυριον P εἰσ ταῦτα W 1 πολὴν W ασφαλιανῬ 8Β ληοῦει, & 
ex ἡ corr. P λευίου (ευίου i. ras. A) RA ληϊουεῖ W ἐμοῦ! $us À μῖσος 
μεισοσ P μῖσοσ μᾶλλον RAMW — 9 παντὰασ P παντὸσ R [0 us om. MW 
τὴν P πατριδη P 11 τὸν om. MW τοῦ σισενα P τοῦ σισεννᾷ RA 
τοὺσ εἰσ ἐννέα MW 12 ὁπλιτῶν] ὅπλειτων P ὅπλίτασ RMW καὶ ὁπλίτας 
ed. pr. μεϑ᾽ ὁπλιτῶν coni. 13 τοῦ om. R γαμαλίηου P. παραχελεύ- 
σοντασ MW αὐτὸν, ὃν ex à corr. P 14 Ἱεροσολυμειτων Ρ τῶν] τὸν 

ΠΡ γγαλιλαιων, o ex o corr. P — 15 ψηφησασϑαὶ P οὕτωσ ΡΝ [8 δὲ 
MW  . ovo Ρ 20 παλαιὸς om. MW haud male συνηϑὴ P 
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ἐμὲ δὲ τότε διαφόρως εἶχεν. δεξάμενος ovv τὴν πεαράκλησιν ἔπει- 
Sev τοὺς ἀρχιερεῖς ᾿“νανον xol Ἰησοῦν τὸν τοῦ Γαμαλᾶ τινάς τὲ 
τῶν τῆς αὐτῶν στάσεως ἐχείνους ἐχχότετειν μὲ φυόμενον καὶ μὴ 
περιιδεῖν il μήχιστον αὐξηϑέντα δόξης, συνοίσειν αὐτοῖς λέγων, 
εἰ τῆς Γαλιλαίας ἀφαιρεϑείην" μὴ μέλλειν δὲ παρεκάλει τοὺς πεερὶ 5 
τὸν “νανον, μὴ «ol φϑάσας γνῶναι μετὰ πολλῆς ἐπέλθω τῇ τεόλει 
δυνάμεως. ὃ μὲν Σίμων ταῦτα συνεβούλευεν. ὃ δὲ ἀρχιερεὺς 
"Avavog οὐ ῥάδιον εἶναι τὸ ἔργον ἀπέφαινεν" πολλοὺς γὰρ τῶν 
ἀρχιερέων xal τοῦ τιλήϑους προεστῶτας μαρτυρεῖν, ὅτι χαλῶς ἐγὼ 
στρατηγῶ" ποιεῖσϑαι δὲ χατηγορίαν ἀνδρός, xa9^ οὗ μηδὲν λέγειν 1 
δύνανται δίκαιον, φαύλων ἔργον εἶναι. 

39. Σίμων δ᾽ ὡς ἤχουσεν ταῦτα ztaQà τοῦ ᾿ΑἸνάνου, σιωπᾶν 
μὲν ἐχείνους ἠξίωσεν μηδ᾽ εἰς πολλοὺς ἐχφέρειν τοὺς λόγους αὐτῶν" 

προνοήσεσϑαι γὰρ αὐτὸς ἔφασκεν, ἵνα ϑᾶττον μετασταϑείην ἐκ 
τῆς Γαλιλαίας" προσχαλεσάμενος δὲ τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰωάννου 

προσέταξεν “τέμπτειν δωρεὰς τοῖς περὶ τὸν νανον" τάχα γὰρ οὕτως 
ἔφη τπεείσειν αὐτοὺς μεταϑέσϑαι τὰς γνώμας. xci τέλος ἔπραξεν 
ὃ Σίμων ὃ προύϑετο" ὃ yàg ᾿άνανος xal οἱ σὺν αὐτῷ τοῖς χρή- 
μασιν διαφϑαρέντες συντίϑενται τῆς Γαλιλαίας ἐχβαλεῖν μὲ μηδενὸς 
ἄλλου τῶν χατὰ τὴν πόλιν τοῦτο γινώσκοντος. xal δὴ ἔδοξεν αὖ- ! 
τοῖς πτέμτεειν ἄνδρας χατὰ γένος μὲν διαφέροντας, τῇ παιδείᾳ δ᾽ 
ὁμοίους. ἦσαν δ᾽ αὐτῶν οἱ μὲν δύο δημοτιχοί, Ιωνάϑης καὶ ᾿να- 
γίας Φαρισαῖοι τὴν αἵρεσιν, ὃ δὲ τρίτος Γόζορος ἱερατιχοῦ γένους, 
Φαρισαῖος xci αὐτός" Σίμων δ᾽ ἐξ ἀρχιερέων νεώτατος ἐχείνων. 

τούτους ἐχέλευον ἀφιχομένους εἰς τὸ πλῆϑος τῶν Γαλιλαίων mv- 3 

$ 193 — bell. Iud. II 621. 

PRAMW 

.1 ἐμὲ] guco P. ue RA τότε δὲ tr. R εἴχεν, st ex ἔσ corr. uid. P 
ἐπιϑεν P 2 γάμαλα MW 3 τῆσ τῶν tr. MW αὐτῶν, Qv ex οὔ corr. 

R ἀἐχείνουσ, ov ex o corr. uid. P ἐχεῖνον AMW 4 μηχειστον Ρ δόξη 
RM συνοισιν P 9 μέλειν M δὲ om. P 6 Avavov] «vov P. ἄνανον 

«al ἰησοῦν τὸν τοῦ γάμαλα MW ἐπελϑωὼν P ἐπέλϑοι MW 7 δυνάμεωσ, 
τῆ πόλει tr. ΒΜῊῪ μὲν] μὲν οὖν MW 11 δίχαιον δύνανται tr. RAMW 

δίκαιον om. ed. pr. φαῦλον MW ἔργων ΡΒ 12 δὲ MW Ἀνάνου] 
«vov P 13 ἠξίωσεν ἐχείνουσ tr. MW μηδὲ αὐτῶ αὶ 14 προνοή- 
σεσϑαι] coni. προνοήσασϑαι codd. 15 τοῦ om. MW ἵωαννου, (o 8. vo. 
ex go corr. P 17 πισιν P χαταϑέσϑαι R τὰς γνώμας om. MW 
χαὶ — 18 προύϑετο om. P 19 συντιϑεντε Ρ ἐχβάλλειν MW δὶ παιδια 
Ρ δὲ MW 22 δὲ MW δημοτικοὶ (δημωτικοὶ M) δύο tr. PAMW 

ὁ ἰωνάϑησ W 238 l'oCogoc] γόζαροσ MW Ἰόζαρος (Ἰώζαρος debebat) Gelenius 
Ἰωεσδρος bel. Iud. 24 δ᾽ om. MW 25 ἐχέλευεν M 
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ϑέσθαι sap! αὐτῶν τὴν αἰτίαν, 0v ἣν ἐμὲ φιλοῦσιν" εἰ δὲ φαῖεν, 
ὅτι πόλεως εἴην τῆς Ἱεροσολύμων, xal αὐτοὺς ἐξ ἐχείνων λέγειν 
ὑτεάρχειν τοὺς τέσσαρας, εἰ δὲ διὰ τὴν ἐμτεειρίαν τῶν νόμων, μηδ᾽ 
αὐτοὺς ἀγνοεῖν ἔϑη τὰ πάτρια φάσχειν, εἰ δ᾽ αὖ διὰ τὴν ἱερωσύ- 
γὴν λέγοιεν ἀγατεᾶν ue, χαὶ αὐτῶν ἀποχρίνεσθϑαι δύο ἱερεῖς ὑτεάρχειν. 

40. Ταῦϑ᾽ ὑποϑέμενοι τοῖς σιερὶ τὸν Ιωνάϑην τέσσαρας μυ- 

ριάδας ἀργυρίου διδόασιν αὐτοῖς ἐχ τῶν δημοσίων χρημάτων. ἐτπεεὶ 
δέ τινα Γαλιλαῖον ἤχουσαν Ἰησοῦν ὄνομα περὶ αὐτὸν τάξιν ἔξαχο- 
σίων ὁτιλιτῶν ἔχειν ἐπιδημοῦντα τοῖς Ἱεροσολύμοις, τότε μετα- 
χεεμιψάμενοι τοῦτον xal τριῶν μηνῶν μισϑὸν δόντες ἐχέλευον ἕτεε- 
σϑαι τοῖς ττερὶ τὸν Ιωνάϑην τεειϑαρχοῦντα αὐτοῖς, xal τῶν τιολιτῶν 

δὲ τριαχοσίοις ἀνδράσιν δόντες ἀργύριον εἰς τροφὴν τῶν ὅλων 
χιροσέταξαν ἀχολουϑεῖν τοῖς τιρέσβεσιν. πιεισϑέντων οὖν αὐτῶν 

xal σπιρὸς τὴν ἔξοδον εὐτρεπισϑέντων ἐξήεσαν οἱ ττερὶ τὸν ᾿Ιωνά- 
ϑὴν σὺν τούτοις ἐπαγόμενοι χαὶ τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ιωάννου καὶ 
ὁτιλίτας ἑχατόν, λαβόντες ἐντολὰς παρὰ τῶν τιεμιψάντων, εἰ μὲν 

ἑχὼν χκαταϑείμην τὰ ὅτιλα, ζῶντα ττέμτεειν εἰς τὴν Ἱεροσολυμιτῶν 
πόλιν, εἰ δ᾽ ἀντιτασσοίμην, ἀττοχτεῖναι μηδὲν δεδιότας" αὐτῶν γὰρ 
εἶναι τὸ πρόσταγμα. ἐγεγράφεισαν δὲ xoi τῷ Ἰωάννῃ πρὸς τὸν 
xar' ἐμοῦ ττόλεμον ἑτοιμάζεσθαι, τοῖς τε Σέπφωριν xoi Γάβαρα 
χατοιχοῦσιν χαὶ Τιβεριεῦσιν προσέταττον συμμαχίαν τῷ ᾿Ιωάννῃ 

ZÉUzUELY. 

41. Ταῦτά uot τοῦ πατρὸς γράψαντος, ἐξεῖτεε δὲ πιρὸς αὐτὸν 
Ἰησοῦς ὃ τοῦ Γαμαλᾶ τῶν ἐν αὐτῇ τῇ βουλῇ γενομένων εἷς, φίλος 

ὧν χαὶ συνήϑης ἐμοί, σφόδρα περιήλγησα τούς τὲ πολίτας οὕτως 
σεερὶ ἐμὲ γενομένους ἀχαρίστους ἐχειγνοὺς διὰ φϑόνον ἀναιρεϑῆναί 

μὲ στιροστάξαι, xal τῷ τὸν πατέρα διὰ τῶν γραμμάτων πολλά ue 

δ 200 — bell. Iud. II 628. 

. PRAMW 

2 πόλεως εἴην] πολεμονειδὴ P 3 ὑπάρχειν om. MW εἴ 5 P 
δὲ] δ᾽ αὖ Β ἐμπειρίαν τῶν νόμων] ἱερωσύνην λέγοιεν ἀγαπᾶν us R μηδὲ 
MW 4 δὲ ΜΥ ἱεροσυνην P — 5 καὶ αὐτόνΡ ἀποχρίνασϑαι ΒΑ 
6 ταῦτα ὑποϑεμένων MW τοῖς] τῶν MW, om. A 7 διδόασιν αὐτοῖσ 
ἀργυρίου tr. M 8 δέ] δή MW αὑτὸν ex corr. A 10 ἐχέλευσαν MW 
11 πιϑαρχουντα P πειϑαρχοῦντασ MW 15 rov] τὸν ed. pr. 16 οπλειτασ 
P 11 χαταϑοίμην Μ τὴν] τὴν vOv αὶ ἱεροσολυμειτων P 18 δὲ MW 

αντιτασοιμην P δεδιατασ P 19 εγεγράφησαν P 20 σεπφορειμ P 

Τάβαρα] γαραβαχα P γάδειρα M γάδαρα 21 προσετατων P συμμαχια 
P 538 δὲ] δὶ P 24 ὃ ἰησοῦσ W γάμαλα MW 5 σφόδρα] σφόδρα 
γοῦν MW . cse om. RMW οὕτω MW 20 ἐμὲ] us P γενγαμενουσ P 
27 προστάξαντασ MW τῷ] om. MW τὸ R etexcorL ἃ τῶν om. R 
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956 IOSEPHI VITA 204—210 (41. 42) 

παραχαλεῖν ἀφιχέσϑαι τιρὸς αὐτόν" ποϑεῖν γὰρ ἔφη ϑεάσασϑαι 
τὸν υἱὸν τερὸ τοῦ τελευτῆσαι. ταῦτα δὴ πρὸς τοὺς φίλους εἶπον 
χαὶ ὅτι μετὰ τρίτην ἡμέραν καταλιπὼν τὴν χώραν αὐτῶν εἰς τὴν 
“πατρίδα "τορευσοίμην. Azo δ᾽ ἅπαντας τοὺς κἀχούσαντας χατέσχε 
“πταρεχάλουν τὲ χλαίοντες μὴ ἐγχαταλιτιεῖν αὐτοὺς ἀπολουμένους, el 5 
τῆς ἐμῆς στρατηγίας ἀποστερηϑεῖεν. ov κατανεύοντος δέ μου ταῖς 

ἱχετείαις αὐτῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐμαυτοῦ φροντίζοντος σωτηρίας, 

δείσαντες οἱ Γαλιλαῖοι, μὴ ἀτιελϑόντος εὐχαταφρόνητοι τοῖς λῃ- 
σταῖς γένοιντο, πέμπουσιν elg τὴν Γαλιλαίαν ἅπασαν τοὺς σημα- 
γοῦντας τὴν ἑμὴν γνώμην περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς. πολλοὶ δὲ καὶ 
“τανταχόϑεν συνήχϑησαν, ὡς ἤχουσαν, μετὰ γυναιχῶν xal τέχνων, 

οὐ πόϑῳ, δοχῶ μοι, τῷ πρὸς ἐμὲ μᾶλλον ἢ τῷ περὶ αὐτῶν δέει 
τοῦτο πιράττοντες" ἐμοῦ γὰρ τεαραμένοντος ττείσεσϑαι χαχὸν οὐδὲν 
ὑγεελάμβανον. ἧκον οὖν πιάντες εἷς τὸ μέγα σπιεδίον, ἐν ᾧ διέτριβον" 
᾿ἴσωχές ἐστιν ὄνομα αὐτῷ. 

42. Διὰ δὲ τῆς νυχτὸς ἐχείνης ϑαυμάσιον οἷον ὄνειρον ἐϑεα- 
σάμην" ἐπεὶ γὰρ εἰς χοίτην ἐτραπόμην διὰ τὰ γραφέντα λυπού- 
μενος xai τεταραγμένος, ἔδοξά τινα λέγειν ἐπειστάντα μοι, ,τεαῦσαι 
τὴν ψυχήν, ὦ οὗτος, ἀλγῶν, τεαντὸς δ᾽ ἀτταλλάσσου φόβου" τὰ γὰρ 
λυποῦντά σὲ μέγιστον ποιήσει καὶ ἐν τπτᾶσιν εὐτυχέστατον, χατορ- 
ϑώσεις δ᾽ οὐ μόνον ταῦτα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἕτερα. μὴ χάμνε δή, 
μέμνησο δ᾽ ὅτι xol Ῥωμαίοις δεῖ σὲ πολεμῆσαι.“ τοῦτον δὲ τὸν 
ὄνειρον ϑεασάμενγος διανίσταμαι χαταβῆναι προϑυμούμενος εἷς τὸ 
πεδίον. πρὸς δὲ τὴν ἐμὴν ὄψιν πᾶν τὸ πλῆϑος τῶν Γαλιλαίων, 
ἦσαν δ᾽ ἐν αὐτοῖς γυναῖχές ve xal σεαῖδες, ἐπεὶ στόμα δέψαντες 

$ 204 — bell, Iud. II 629. 

PRAMW 

1 ἔφη, W | 2g] δὲ MW 3 xal om. MW χαχαὶ — τὴν i. ras. P 
4 δὲ MW καχουσοντασ P ἀχούσαντα RA ἀχούοντασ MW 5 ce] δὲ MW 

χλεοντεσ P — syxavaAsuvsw P £i] 7. P 6 στρατηγειασ Ρ ὕϑποστερη- 
ϑεῖεν αὶ 1 ἱχετιαισ P. ἱχεσίαισ (ol in τί corr. uid. M) MW περὶ om. R 

8 ἀπελϑόντεσ PA λισταῖσ P 9 .σημαινοῦντασ ΡᾺἢ 10 γνώμην om. P 
11 ἤκουσα R 12 δοχῶ] δοχεῖ ἢ τῷ] τὸ Ρ τῷ] v0 Ρ αὐτὸν R αὑτῶν ex 
corr. A. 13 τοῦτο om. Μ᾽ πίισεσϑαι P 14 παιδιον PA! — 15 ασωχεισ P. 
ἀσωχίσ, | ex ἡ corr. A ἀσωχεῖσ MW αὐτῷ] τούτῳ RAMW — 16 διὰ — ὄνειρον} 
ϑαυμάσιον (ϑαυμάσιον δε, σιον δὲ 1. ras. m. 2 A) oiov ὄνειρον (ovgoov P) 
tjo νυχτὸσ ἐχείνησ PAMW 17 ἐπι P λυπούμενος! ϑυμούμενοσ MW 
18 ἐπιστάντα, ἐπι ex ν- aut μ' corr. Ρ 19 ὦ ΟΡ ovtoco P 9] ἃ 
τι MW — anzaAacov P ἀπαλάσσου RW 20 gc. P gy] ἐπὶ MW 21 δὲ 
AMW μόνα M μὴ οπ. MW 22 δὲ MW δὲ] δὴ RAMW 28 ονήρον 
P διανισταμὲ P 24 παιδιον P 25 δὲ MW 



5 

10 

IOSEPHI VITA 210—216 (12—41) 857 

ἑαυτοὺς xal δαχρύοντες ἱχέτευον μὴ σφῶς ἐγχαταλιτεεῖν τοῖς “τολε- 
1 3 - , ' , , - , Ξ 

μίοις, μηδ ἀπελϑεῖν ἐάσαντα τὴν χώραν αὐτῶν ἐνύβρισμα τοῖς 
ἐχϑροῖς ἐσομένην. ὡς δὲ ταῖς δεήσεσιν οὐχ ἔγεειϑον, χατηνάγχαζον 
er 3 ἈΡ' ] B , - A “κι - 

ὄρχοις μένειν σταρ΄ ἑαυτοῖς ἐλοιδοροῦντό τὲ τῷ δήμῳ τιολλὰ τῶν 
- € , ^ , ) - 3 - 

Ἱεροσολυμιτῶν ὡς εἰρηνεύεσϑαι τὴν χώραν αὐτῶν οὐχ ἐῶντι. 
* ΄ αν M ^ , ) - ^ ^, « ^ 

49. Ταῦτα δὴ xai ἐππαχούων αὐτῶν χαὶ βλέτεων τοῦ τιλήϑους 
, "4 ^ » ^ , ΕΥ̓ ᾽"- ^ 

τὴν χατήφειαν ἐχλάσϑην τιρὸς ἔλεον, ἄξιον εἶναι νομίζων zip 
τοσούτου τιλήϑους xci τεροδήλους κινδύνους ὑττομένειν. χαταγεύω δὴ 

, ^5 » - ^; [44 , , 

μένειν, χαὶ πιενταχισχιλίους ἐξ αὐτῶν διτλίτας ἥκειν χελεύσας Eyov- 

τας ἑαυτοῖς τροφὰς ἐπὶ τὰς οἰχήσεις διαφῆχα τοὺς ἄλλους. ἐπιεὶ 
, , , ) ^ * 4 Ν᾽ οἱ 

δὲ οἱ ππενταχισχίλιοι τεαρεγένοντο, τούτους ἀναλαβὼν xai τρισχιλίους 
' - , - 3 ) v9. ^ , 

τοὺς σὺν ἐμαυτῷ στρατιώτας, ἱτιτεεῖς δ᾽ ὀγδοήχοντα, τὴν τιορείαν 

εἰς Χαβωλὼ χώμην Πτολεμαΐδος μεϑόριον ovacv ἐποιησάμην, χἀχεῖ ς Χαβωλὼ χώμη μαΐδος μεϑόρ τἡσάμην, χαχεῖ 
^ , d Ft. , ^ A] 

τὰς δυνάμεις συνεῖχον ἑτοιμάζεσθαι σχητιτόμενος i τὸν τερὸς 
, /^5 3 , Tl € * ν 7 - * - 

Πλάκιδον zóÀeuov. αἀφίχετο Ó οὗτος μετὰ δύο σπειρῶν τιεζοῦ 
, XH / » ^ c ' L ,* , 

στρατεύματος χαὶ ἱχισεέων ἴλης μιᾶς vzvo Κεστίου l'a4Aov zteug eg, 
3 , B , - * , [5] , 3 

ἵν ἐμπρήσῃ τὰς χώμας τῶν Γαλιλαίων, ct “τλησίον ἧσαν Πτολε- 
hs , ) , ΄ n , , 

μαΐδος. βαλλομένου δ᾽ ἐχείνου χάραχα πρὸ τῆς Πτολεμαέων zó- 
λεως τίϑεμαι χαγὼ στρατόπεδον τῆς χώμης ὅσον ἐξήχοντα σταδίους 
2 , ; οἵ HJ , L 
€7t00y0Y. πολλάκις μὲν ov» τὰς δυνάμεις 7ροηγάγομεν ὡς εἰς 

, 4 3 3 ^ €- , ς ^ 4f d 

μάχην, zÀéov δ᾽ οὐδὲν ἀχροβολισμῶν ξιτράξαμεν" ὃ yàg Πλάκιδος 
[4 , , , M , ' η ΄ 

ὁσῳτίερ ἐγίνωσκεν στεεύδοντά ue πιρὸς μάχην αὐτὸς χκατατιληττόμενος 
ς , - , Ui γ m3 
ὑχιεστέλλετο" τῆς μέντοι Πτολεμαΐδος ovx &£yooíiLero. 

X e M M M 2 , 2 7 ' - 

44. Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν χαιρὸν ἀφικόμενος Ιωνάϑης μετὰ τῶν 
, E ATUS 4; - » 

συμτιρέσβεων, ὧν ἔφαμεν ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων v;tÓ τῶν zreQl Σί- 
VUE LÁ ^ 3 , , 2 - 3 3 , 

μωνὰ xai «Ἄνανον vov ἀρχιερέα zweméuqau, λαβεῖν ὃι ἐνέδρας 

$ 210 — bell. Iud. II 630. 

PRAMW 
1 σφὰσ ex corr. ἃ εγχαταλείιπεν 2. μὴδὲ MW — 3 ἔπιϑον PA 

4 ἐλοιδωρουντὸ P ὅ ἱεροσολυμηήτων P 1 κατηφιανῬ νομίσασ ἢ, 8 χατα- 

γνευῶν, ὦ ex e Corr. P χατένευον MW δὲ Μ 9 οπλειτασ P 10 εαυτουσ 

P αὐτοῖσ MW ἐπεὶ] sz Ῥ ἐπεὶ δὴ MW 11 χαὶ] καὶ τοὺσ ΝΜ 12 ιππιεισ 

P δ᾽ οι. MW ωγδοηκοντα, o ex o corr. P zog P. 18 χαβώλω A 
γαμαλῶν R χαβολῶ M 14 σχεπτόμενοσ MW 15 πλάκιδον, ὃ ex 2 corr. 
A δὲ MW ovtocg P 16 rgo, ὃ i. ras. A ἵλησ R εἵλησ M stAgo W 
χκεσσίου MW 17 ἵνα MW κομασ P — 18 gaAAousvo P δὲ MW 
πτολεμααιων P 19 τιϑεμὲε Ρ στρατοπαιδονΡ — zóugo P — 20 μὲν om.M 
ὡς om. MW εἰς] «P. 21 δὲ MW — axgofoliouov P 28 ozxsotéAsevo W 
ἐχοριζετο Ρ 24 δὴ MW χερον P μετὰ] χατὰ R 28 συνπρέσβεων R 
ὧν] óc ἘΜ. τῶν] τὸν P 26 ἀποπέμφϑαι MW λλαβεῖν με δι᾿ ed. pr. 

212 

219 

214 

215 

216 
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218 

219 

220 

221 

222 

229 

E74 ' SN 2) ^ ᾿ , 5 € € 

0Àcg, τὴν δὲ ἐπιστολὴν προτείνας, «ταύτην, εἶπεν, οἱ ἐξ Tegoco- 
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ἐπεβούλευεν" φανερῶς γὰρ ἐπιχειρεῖν ovx ἐτόλμα. γράφει δὲ περός 
μὲ τοιαύτην ἐπιστολήν" ,ἰΙωνάϑης καὶ oi σὺν αὐτῷ πεμφϑέντες 
$z0 τῶν Ἱεροσολυμιτῶν Ἰωσήπῳ χαίρειν. ἡμεῖς ὑττὸ τῶν ἐν Tego- 
σολύμοις πρώτων ἀχουσάντων τὸν ἀπὸ Γισχάλων Ἰωάννην ἐπιβε- 
βουλευχέναι σοι πολλάκις ἐπέμφϑημιεν ἐττιτελήξοντες αὐτῷ xal τεαρ- 
αινέσοντες εἰς τὸ λοιττὸν ὑτταχούειν σοι. βουλεύσασϑαι δὲ σὺν σοὶ 

ϑέλοντες περὶ τῶν χοινῇ σπιραχτέων παραχαλοῦμεν ἵχειν ϑᾶττον 
πρὸς ἡμᾶς μὴ μετὰ πολλῶν" οὐδὲ γὰρ ἡ χώμη δύναιτ᾽ ἂν στρα- 
τιωτῶν τιλῆϑος ἐπιδέξασθαι.“ ταῦτα δ᾽ ἔγραφον προσδοχῶντες 
δυοῖν ϑάτερον, ἢ ὅτι χωρὶς ὅπλων ἀφιχόμενον πρὸς αὐτοὺς ἕξου- 
σιν ὑποχείριον, ἢ πολλοὺς ἐπαγόμενον χρινοῦσι πολέμιον. ἧκεν δέ 
μοι τὴν ἐπιστολὴν ἱππεὺς χομίζων ϑρασὺς ἄλλως νεανίας τῶν παρὰ 
βασιλεῖ πτοτε στρατευσαμένων. ἦν δ᾽ ὥρα νυχτὸς ἤδη δευτέρα, 
χαϑ᾽ ἣν ἐτύγχανον μετὰ τῶν φίλων xol τῶν τῆς Γαλιλαίας τερώ- 
τῶν ἑστιώμενος. οὗτος δὴ :τροσαγγείλαντος οἰχέτου μοι ἥχειν τινὰ 
ἱγυπεέα Ἰουδαῖον, εἰσχληϑεὶς ἐμοῦ κελεύσαντος ἠσπάσατο μὲν οὐδ᾽ 

λύμων ἥχοντες πτεπόμφασί σοι. γράφε δὴ τάχιστα xal σύ" καὶ 
γὰρ ἐπείγομαι πρὸς αὐτοὺς ὑποστρέφειν. οἱ μὲν οὖν καταχεί- 
μένοι τὴν τοῦ στρατιώτου τόλμαν ἐθαύμασαν, ἐγὼ δὲ χαϑέζεσϑαι 
παρεχάλουν xci συνδειπνεῖν ἡμῖν. ἀρνησαμένου δὲ τὴν μὲν i 
στολὴν μετὰ χεῖρας εἶχον ὡς ἐδεξάμην, πρὸς δὲ τοὺς φίλους περὲ 
πραγμάτων ἑτέρων τὴν ὁμιλίαν ἐποιούμην. μετ᾽ οὐ πολλὴν δ᾽ 
ὥραν ἐξαναστὰς xci τοὺς μὲν ἄλλους ἀπολύσας ἐπὶ κοίτην, τέσ- 

σαρας δέ μοι μόνον τῶν ἀναγχαίων φίλων προσμεῖναι χελεύσας 

$ 217 — bell. Iud. II 630. 

PRAMW 

1 γράφη P δὴ MW 3 «ἐροσολυμειτων P 4 ἀχουσάντων] PA 
ἀχούσαντεσ RMW eti. marg. A. ἐπιβεβουλευχέναι, Bc suppl. P, ἐπε suppl, 
βεβ i. ras. m. 2 A 5 επιπλιξονῖτεσ P αὐτὸ R παρενεσαντεσ P 
6 ὑπακούειν, v ex? corr. A. cov α δὲ] δὴ AW — 5 χοινῇ] om. ἃ νυνὶ M 
πράκταιων P 8 μετὰ] κατὰ ἢὰ δύναιτ᾽ ἂν] δύναται Μ 9 πλίϑοσ P 
ὑποδέξασϑαι MW δὲ MW 10 δυεῖν R ἢ om. P χωρεισ P 
αὐυτουσ, OvG eX ον corr. P 11 χρίνουσι πόλεμον R 12 τῶν] τὸν P 

13 στρατευομένων Μ δὲ MW — 14 καὶ τῶν — πρώτων om. W 18 οὕτωσ 
PMW προσαγγειλαντασ Ρ μοι ἥκειν, εἶ. ras, ex evcorr. P — 10 ἠσπάξετο 
MW 11 δὲ ἐπιστολὴν] επιστολιν Ῥ ἐπιστολὴν δὲ ἢ προτινασ P ειπειν 
P 19 &uyoue Ρ ἀναχείμενοι Β ᾿Ε 21 συνδειπνεῖν] συνδιπνειν P. δειπνεῖν 
σὺν Β μὲν om.P 22 μετὰ χεῖρας] μεταχείρησασ Ρ o8 εἶχον tr. MW 

23 μετ᾽ οὐ] μετὰ MW πολλὴν] πολὺ P δὲ RAMW 24 τεσ’ 
σαρεσ P — 25 μόνον om. ΒΑ zo» P 
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xal τῷ παιδὶ τεροστάξας οἶνον ἑτοιμάσαι, τὴν ἐτειστολὴν ἀναπτύξας 

μηδενὸς ἐμβλέποντος χἀξ αὐτῆς ταχὺ συνεὶς τὴν τῶν γεγραμμένων 
ἐχείνοιαν, τεάλιν αὐτὴν ἐσημηνάμην. χαὶ ὡς μὴ τεροαγεγνωχώς, ἀλλὰ 
μετὰ χεῖρας αὐτὴν ἔχων, τιροσέταξα τῷ στρατιώτῃ δραχμὰς εἴχοσι 
ἐφόδιον δοϑῆναι. τοῦ δὲ λαβόντος καὶ χάριν ἔχειν φήσαντος συνεὶς 
τὴν αἰσχροχέρδειαν αὐτοῦ χαὶ ὡς ταύτῃ μάλιστά ἐστιν ἁλώσιμος, 
»ἀλλ᾽ εἰ συμπιεῖν ἡμῖν, ἔφην, ϑελήσειας, λήψει κατὰ χύαϑον δραχ- 
μὴν μίαν.“ ὃ δ᾽ ἄσμενος ὑπήχουσεν, «cl τεολὺν τὸν οἶνον “εροσ- 
φερόμενος oz τοῦ τιλέον λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ μεϑυσϑεὶς οὐχέτι 
τὰ ἀπόρρητα στέγειν ἐδύνατο, ἀλλ᾽ ἔφραζεν οὐχ ἐρωτώμενος τήν 
TÉ συνεσκευασμένην é ἐπιβουλὴν χαὶ ὡς “ατεψηφισμένος εἴην ϑάνατον 

χεαρ᾽ αὐτοῖς. ταῦτ᾽ ἀχούσας ἀντιγράφω τὸν τρόττον τοῦτον" ,To- 
σητίος Ιωνάϑη xci τοῖς σὺν αὐτῷ χαίρειν. ἐρρωμένους d εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν «cw τευϑόμενος ἥδομαι, μάλιστα δ᾽ ὅτι δυνήσομαι 
παραδοὺς ὑμῖν τὴν τῶν ἐνθάδε πραγμάτων ἐπιμέλειαν εἰς τὴν 
στατρίδα σπτορευϑῆναι" τοῦτο γὰρ xci ττάλαι ποιεῖν ἤϑελον. ἔδει 
μὲν oiv μὴ μόνον εἰς Ξαλὼϑ' παραγενέσϑαι μὲ πρὸς ὑμᾶς, ἀλλὰ 
πόρρω xal μηδὲ χελευσάντων, συγγνώμης δὲ τυχεῖν ἀξιῶ μὴ δυνά- 
μενος τοῦτο ποιῆσαι παραφυλάσσων ἐν Χαβωλὼ Πλάκιδον εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν ἀναβῆναι δι᾿ ἐννοίας ἔχοντα. ἵχετε οὖν ὑμεῖς πρός 
με τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντες. ἔρρωσϑε." 

49. Ταῦτα γράψας δοὺς τῷ στρατιώτῃ φέρειν συνεξέπτεμψψα 
τριάχοντα τῶν Γαλιλαίων δοχιμωτάτους, ὑτιοϑέμενος αὐτοῖς, ἀσττά- 
σασϑαι μὲν ἐχείνους, adus δὲ grana i dico ἔταξα δὲ xa9! ἕχα- 

$ 224 — bell. Iud. I 630. 

PRAMW 

1 co παιδει P οἶνον — ἀναπτύξας om. MW οἶνον] oiov R 
2 xat] xav MW tjv] τηῦ sic P, om. R γεγραμμένων] yeyoc-|qovov, 
eras. u, qot i. ras. P γεγενημένων R γεγραφότων AMW | . 4 zgov, c ex & 

corr. uid. P προσέταξε E στρατιωτι P si'cogt AM 5 δωϑῆναι 

P 6 αἰσχροχερδίαν PR αἰσχροχερδειαν, εἰ ex ( corr. i. marg. v. ἃ 1 ἀλλ᾽] 
«Ak P- εφὴ ϑελησιασ P λημψει P. λήψη RAMW δραγμην P 8 δὲ 
ἀσμένωσ ὑπήχουε MW 9 πλεῖον AMW τὸ om. AMW 10 ἠδύνατο R 
11 εἴησ R 12 ταῦτα AMW 18 ἥμασ P — 14 πειϑόμενοσ Ὗ δὲ MW 
15 τῶν ἐνθάδε πραγμάτων τὴν tr. MW επιμελιαν P 11 Ξαλὼϑ)] ἐξαλώϑ, 
i . marg. yo $«209 A ξάλωϑ MW με om. MW 18 συγνωμηῆσ P 19 παρα- 
φυλάσσων] coni. παραφυλάσω P παραφυλάσσω γὰρ RAMW χαβαλὼν R 

χαβωλω᾿ A χαβαλῷ M χαβαλὼ W — 21 τὴν ἐπιστολὴν πρόσ ustr.P ἔρρωσϑεϊ 
om. ἃ ερρωσϑαι P 22 δοὺς] καὶ δοὺσ RMW et ex corr. A. στρατιωτι P 
23 δοχειμωτατουσ P δοκιμοτάτουσ W 24 di] ve MW μηϑὲν MW — 6d 
δὲ καὶ R 

224 

220 

220 

τῷ τῷ -ἰ 
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στον αὐτῶν πιστῶν ὅπλιτῶν ἕνα πταραφυλάξοντα, μή τις τοῖς ττεμ-- 
φϑεῖσιν ὑπ᾽ ἐμοῦ πρὸς τοὺς περὶ τὸν Ἰωνάϑην δμιλία γένηται. 
xci oi μὲν ἐπορεύϑησαν. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰωνάϑην τῆς πρώτης 
πείρας ἁμαρτόντες ἑτέραν ἐπιστολήν μοι τοιαύτην ἔπεμιψαν" ,Ἰω- 
φάϑης καὶ oi σὺν αὐτῷ Ἰωσήπῳ χαίρειν. ,πταραγγέλλομέν σοι χωρὶς 
σελιτῶν εἰς τρίτην πταραγενέσϑαι πρὸς ἡμᾶς εἰς Γαβαρὼϑ' χώμην, 

ἵνα διαχούσωμεν τῶν πρὸς Ἰωάννην ἐγκλημάτων σοι γεγονότων.“ 
ταῦτα γράψαντες χαὶ ἀσπασάμενοι τοὺς I: αλιλαίους, ove σεεπόμ- 
qe, aqízovco εἰς Ἰαφὰν κώμην μεγίστην οὖσαν τῶν ἐν τῇ Γαλε- 
λαίᾳ. τείχεσιν ὀχυρωτάτην xal “πτολλῶν ᾿οἰχητόρων μεστήν. ὕπτην- 
τίαζεν δὲ τὸ πλῆϑος αὐτοὺς μετὰ γυναιχῶν xci τέχνων χαὶ χατε- 
βόων κελεύοντες ἀπιέναι χαὶ μὴ φϑονεῖν αὐτοῖς ἀγαϑοῦ τοῦ 
στρατηγοῦ. παρηρεϑίζοντο δὲ ταῖς φωναῖς oi ττερὶ τὸν Ἰωνάϑην, 
καὶ φανεροῦν μὲν τὴν ὀργὴν οὐχ ἐτόλμων, ovx ἀξιώσαντες δ᾽ αὐτοὺς 
ἀποχρίσεως εἰς τὰς ἄλλας χώμας ἐπτορεύοντο. ὅμοιαι δ᾽ ὑπήντων 

3 Ll M , , , 

αὐτοῖς e σάντων al LODGE HEROICO αὑτοὺς βοώντων 

οὐδένα σεερὶ τοῦ μὴ στρατηγὸν ἔχειν Ἰώσηπον. ἄπραχτοι δὲ παρὰ 
τούτων ἀπελθόντες oi περὶ τὸν Ἰωνάϑην εἰς Σέπφωριν μεγίστην 
τῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ πόλιν ἀφιχνοῦνται. οἱ δ᾽ ἐντεῦϑεν ἄνϑρωποι 
"πρὸς Ῥωμαίους ταῖς γνώμαις ἀττοβλέττοντες, ἐχείνοις μὲν ὑτεήντων, 
ἐμὲ δὲ οὔτε ἐπτήνουν οὔτ᾽ ἐβλασφήμουν. “ταρὰ δὲ Σεπῳφωριτῶν εἷς 
-ooyiv χαταβάντες οἱ ἐντεῦϑεν τεαρατελησίως τοῖς Ἰαφηνοῖς χατε- 

βόων αὐτῶν. οἱ δὲ τὴν ὀργὴν οὐχέτι χατασχόντες χελεύουσιν τοῖς 
μετ᾽ αὐτῶν ὅτελίταις τύπτειν ξύλοις τοὺς χαταβοῶντας. χατὰ Γά- 

PRAMW 

1 αὐτῶν] τῶν coni. πιστὸν PRA οπλειτων P παραφυλάξαντα 
RMW μη, μ exc cor.P τοὺς περὶ om. MW — 2 ὁμιλία — 3 Ἰωνάϑην 
om. P 3 πρώτης om. MW 4 «uegrovtto, ε ex « corr. P ἁμαρτῶντεσ 
MW επιστολιν P 9 locuro P 6 ὁπλιτῶν ex ὅπλων corr. R. οπλειτων 
P παραγενέσϑαι εἰσ τρίτην tr. MW ΓαβαρὼϑἹ yaga909 MW κχομὴην 
Ρ 7«0vP Ἰωάννην) iova9gv P εγχαλμάατων P 8 οἷς om. RMW 

πεπόμφειν»)] coni. πεπόμφασιν codd. πέπομφα ed. pr. 9 ἀφιχοντο, « ex & 

corr. P εἰς] δὲ εἰσ RMW  Ἰαφὰν] ἴαφωαν P ἰαφᾷ R 10 χαὶ μεγίστην 
post ὀχυρωτάτην add. M ὑπηντίασε R ὑπαντίασαν M. ὑπαντιάσαν W fort. 
recte αὐτοὺσ τὸ πλῆϑοσ tr. MW fort. recte 11 αὐτοὺς] yo αὐτοισ i. marg. 
A zal τέϊκνων, litt. 1 τέ i. ras. 2 litt. P χαὶ (ante χατεβ.) om. MW fort. 

recte 12 χελεύωντεσ P ἐπιέναι P. ἀπεῖναι MW αὐτοὺσ P 138 rac 
φωνὰσ P 14 χαὶ iterat P! δὲ MW 15 δὲ Μ ὑπήντουν P αὐτοῖσ 
ὑπήντων tr. MW 16 μετάπεισιν P 17 οὐδὲν R τοῦ] τὸν PR. μὴ 

om. PRA [18 επφώριν P 19 d MW 20 ῥωμαίοισ P τὰσ γνώμασ 
MW 21 οὔτε RAM 22 ασώχιν P ἄσωχιν  ἀσωχεῖν W 
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βαρα δὲ γενομένους ὑτεαντιάζει μετὰ τρισχιλίων óztiavoov ὁ ̓ Ιωάννης. 
ἐγὼ δ᾽ ix τῆς ἐπιστολῆς ἤδη συνειχώς, ὅτε διεγνώχασι τερός μὲ 
γεολεμεῖν, ἀναστὰς ἀτπιὸ Χαβώλων μετὰ τρισχιλίων δτιλιτῶν, xcra- 
λευεὼν ἐν τῷ στρατο:τέδῳ τὸν τειστότατον τῶν φίλων εἰς ᾿Ιωτάπατα 
χεαρεγενόμην τιλησίον αὐτῶν εἶναι βουλόμενος ὅσον ἀττὸ τεσσαράχοντα 
σταδίων, χαὶ γράφω τιρὸς αὐτοὺς τάδε" ..εἰ πτάντως μὲ τιρὸς ὑμᾶς 
ἐλϑεῖν βούλεσϑε, διαχόσιαι xal τέσσαρες χατὰ τὴν Γαλιλαίαν εἰσὶν 
πόλεις xal χῶμαι. τούτων εἰς ἣν ϑελήσετε “ταραγενγήσομαι χωρὶς 
Γαβάρων xci Γισχάλων" ἡ uiv γὰρ πατρίς ἐστιν ᾿Ιωάννου, ἡ δὲ 
σύμμαχος αὐτῷ καὶ φίλη." 

46. Ταῦτα τὰ γράμματα λαβόντες οἱ zcegl τὸν Ιωνάϑην οὐχέτι 
μὲν ἀντιγράφουσιν" συνέδριον δὲ τῶν φίλων καϑίσαντες χαὶ τὸν 

Ἰωάννην παραλαβόντες ἐβουλεύοντο, τίνα τρό: στον & πιχειρήσωσί μοι. 
χαὶ Ἰωάννῃ μὲν ἐδόχει γράφειν τιρὸς πάσας τὰς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ 
χεόλεις xal χώμας, εἶναι γὰρ ἐν ἑχάστῃ τιάντως ἕνα γοῦν καὶ δεύ- 
τερον διάφορον ἐμοί, xal χαλεῖν τούτους ὡς ἐτεὶ ττολέμιον * ἔχε- 
λεύετο πέμτστειν τὸ δόγμα τοῦτο καὶ εἰς τὴν εροσολυμιτῶν ττόλιν, 
ἵνα χἀχεῖνοι γνόντες ὑττὸ τῶν Γαλιλαίων χεχρίσϑαι μὲ πολέμιον 
xal αὐτοὶ ψηφίσωνται" γενομένου γὰρ τούτου xal τοὺς εὔνως 
ἔχοντάς μοι Γαλιλαίους ἐγκαταλείψειν ἔφη φοβηϑέντας. ταῦτα 
συμβουλεύσαντος ᾿Ιωάννου σφόδρα χαὶ τοῖς ἄλλοις ἤρεσεν τὰ λεχ- 

ϑέντα. περὶ δ᾽ ὥραν τῆς νυχτὸς τρίτην εἰς γνῶσιν ἡχέ μοι ταῦτα, 
Σαχχαίου τῶν σὺν αὐτοῖς τινος αὐτομολήσαντος πρός μὲ χαὶ τὴν 
ἐχειχείρησιν αὐτῶν ἀτταγγείλαντος" οὐχέτει δὴ δεῖν ὑπτερτίϑεσθαι 
τὸν καιρόν. ἄξιον δὲ χρίνας ἸΙάχωβον ὁπλίτην τῶν mol ἐμὲ τειστὸν 

PRAMW 

1 γεναμένουσ P ó om. AMW 2 δὲ MW συνϊχὼσ P συνηχὼσ, 

i. marg. yo συνείσ Α συνεὶσ RMW 8 χαβόλων P χαβαλῶν RMW κατα- 
λειπὼν P τῷ om. P πιστώτατονΡ τῶν φίλων τὸν πιστότατον M 
ἐοτάπατα W 5 ὅσον om. PRA τεσσεράκοντα ἃ 7 εἰσὶ κατὰ τὴν 
γαλιλαίαν tr. MW 8 ϑελήσηται P — 9 γαβάλων Μ γισχάρων MW 
yo ἡ δὲ συμμαχίσ i. marg. A 10 αὐτῷ om. ἃ 11 Ταῦτα τὰ γράμματα 
om. MW 12 συνέδρειον ῬΡ 18 ἐπιχειρήσουσι R et ex corr. A fort. recte 
14 ἰωάννησ W 15 εἶναι — ἕνα] τούτων εἰσ ἣν ϑελήσετε παραγενήσομαι 
χωρὶσ R; cf. supra ἃ. 8 16 ἐμοῦ MW ἐχελεύετο πέμπειν] πέμπειν δ᾽ 

(δὲ MW) ἐχέλευε (ἐκέλευε. A) RAMW ἐκέλευέ τε πέμπειν coni. 11 τὴν] τὴν 
τῶν RAMW 18 γνῶντεσ P 19 εὔνως] εὐνοωσ P εὐνοῶσ MW εὐνοΐκωσ 
Ἡ,, 1. marg. yg εὐνοϊκῶσ A 20 ἐνχαταλίψειν P ἐγχαταλιπεῖν MW 22 08 Α 
ὥραν δὲ τρίτην τῆσ νυχτὸσ tr. MW 28 Σακχαίου] σαγχαίου PR ζακχαίου, G 
il. ras., i. marg. yo ἐν ἄλλοισ σαγχαίου ἃ Σαχχαίου coni. αὐτομολοῦντοσ W 
24 δὴ δεῖν] δ᾽ ἥδειν P δὲ ἤδειν AMW 25 δὲ om. MW πιστῶν PRA3MW 

234 

235 

236 

291 

298 

299 

240 



362 IOSEPHI VITA 240—245 (46. 17) 

χελεύω διαχοσίους ὅππιλίτας λαβόντα φρουρεῖν τὰς ἀπὸ Γαβάρων 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐξόδους, xai τοὺς πταριόντας συλλαμβάνοντα πρὸς 

241 ἐμὲ πέμπειν, μάλιστα δὲ τοὺς μετὰ γραμμάτων ἁλισχομένους' Ἰερε- — 
μίαν δὲ xal αὐτὸν ix τῶν φίλων μου μεϑ᾽ ἑξαχοσίων ὅπλιτῶν elg ὦ 
τὴν μεϑόριον τῆς Γαλιλαίας ἔπεμψα τὰς ἀπὸ ταύτης εἰς τὴν Tego- δ᾽ 

σολυμιτῶν πόλιν δδοὺς ταραφυλάξοντα, πρόσταγμα δοὺς χἀχείνῳ —— 

τοὺς μετ᾽ ἐπιστολῶν ὁδεύοντας συλλαμβάνειν xal τοὺς μὲν ἄνδρας 
ἐν δεσμοῖς ἐπὶ τόπου φυλάττειν, τὰ δὲ γράμματα τερὸς ἐμὲ δια- 
γέμειν. 

242 47. Ταῦτα τοῖς πειμττομένοις ἐντειλάμενος Γαλιλαίοις διήγ- 
γειλα χελεύων εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα xol τριῶν 
ἡμερῶν τροφὴν εἰς Γαβαρὼϑ' κώμην παραγενέσθαι πρός με. τῶν 
δὲ περὶ ἐμὲ δττλιτῶν μοίρας τέτταρας νείμας τοὺς πιιστοτάτους 
αὐτῶν τιερὶ τὴν τοῦ σώματος φυλακὴν ἔταξα, ταξιάρχους αὑτοῖς 
ἐπιστήσας xal φροντίζειν χελεύσας vzio τοῦ μηδένα στρατιώτην 

243 ἄγνωστον αὐτοῖς συναναμίγνυσθαι. τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ soi τεέμτιτην 
ὥραν ἐν Γαβαρὼϑ' γενόμενος εὑρίσκω πᾶν τὸ ztÓLov τὸ πρὸ τῆς 
χώμης ὁπλιτῶν τιλῆρες τῶν &x τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὴν συμμαχίαν 
σπεαρόντων, ὡς αὐτοῖς τταρηγγέλχειν" πολὺς δὲ xol ἄλλος ἐκ τῶν 

244 χωμῶν ὄχλος συνέτρεχεν. ἐπεὶ δὲ καταστὰς εἰς αὐτοὺς λέγειν ἢρ- 

ξάμην, ἐβόων ἅτταντες εὐεργέτην xol σωτῆρα τῆς χώρας αὐτῶν 
χαλοῦντες. χαγὼ χάριν αὐτοῖς ἔχειν ὁμολογήσας συνεβούλευον περὸς 
μηδένα μήτε πολεμεῖν μήτε ἅρπαγῇ μολύνειν τὰς χεῖρας, ἀλλὰ 
σχηνοῦν χατὰ τὸ τιεδίον ἀρχουμένους τοῖς ἑαυτῶν ἐφοδίοις" ϑέλειν 

245 γὰρ ἔφασχον τὰς ταραχὰς χωρὶς φόνων χαταστεῖλαι. συνέβη δ᾽ 
αὐϑημερὸν εἰς τὰς ὑτι ἐμοῦ χατασταϑείσας τῶν ὁδῶν φυλαχὰς τοὺς 
παρὰ τοῦ Ἰωνάϑου πεμφϑέντας μετὰ τῶν ἐπιστολῶν ἐμπεσεῖν. 
χαὶ oi μὲν ἄνδρες ἐφυλάχϑησαν ἐπὶ τῶν τόπων, ὡς παρήγγειλα, 
τοῖς δὲ γράμμασιν ἐντυχὼν σπτλήρεσι βλασφημιῶν xoi Ψψευσμάτων, — 
οὐδενὶ ταῦτα φράσας δρμᾶν ἔτε᾽ αὐτοὺς διενοούμην. | 

PRAMW ᾿ j 
1 γαβάλων MW 2 παριοντασ, c ante o i. ras. A περιζόντασ P 

συλαμβάνοντα W 3 Ἱερημίαν Ῥ ἱερεμίαν A. 4 μετὰ ἃ 9 μεϑορίαν — 
MW 06 παραφυλάξαντα RW 10 γαλιλαίοισ, oc ex ov corr. ἃ 1l ἀνα- 
λαβεῖν Βα 12 I'«gago9] γαβαραῶ P 13 τέτταρας om. MW TuGTOT- | 
του P 14 ταξιάρχασ AM — 16 &yroctov] ἄδοξον M oM 17 Γαβὰ 
909] γαραβῶ P γαβάρω MW πρὸ "τῇσ, eras. c, c 1. ras. A 19 z«pay- | 
γέλχεν Ρ 20 χαταββσ A — 23 ἁρπαγὴν MW μολύνει») λαμβάνειν PAM 
«τον λαμβάνειν (eras. λαμ) χεῖρας] χώρασ PAMW 84 ἀρχουμένοισ MW — 

25 χαταστέλλειν P δὲ RAMW 26 ὑπ᾽ ὑπερ P 29 ψευσμάτων 
σφαλμάτων M 30 οὐδενὶ] οὐδὲν P οὐδὲ R αὐτοῖσ MW ] 

F | 
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48. “ἀκούσαντες δὲ οἱ σιερὶ τὸν Ἰωνάϑην χερὶ τῆς ἐμῆς ἀφί- 
ξεως τοὺς ἰδίους ττάντας ἀναλ αβόντες χαὶ τὸν Ἰωάννην b πεχώρησαν 
εἰς τὴν Ἰησοῦ οἰκίαν" βᾶρις δ᾽ ἦν αὕτη μεγάλη χαὶ οὐδὲν ἀχροπό- 
tg ἀποδέουσα. χρύψαντες οὖν λόχον ὁχιλιτῶν ἐν αὐτῇ καὶ τὰς 

ἄλλας ἀποχλείσαντες ϑύρας, μέαν δὲ ἀνοίξαντες, τεροσεδόχων i ἥκειν 

τῆς ὁδοῦ μὲ ztQ0G αὐτοὺς ἀσπασόμενον. καὶ δὴ διδόασιν ἐν- 

τολὰς τοῖς δτιλίταις, ἐπειδὰν π-«αραγένωμαι, μόνον εἰσελϑεῖν ἐᾶσαι 
οὺς ἄλλους ἀτιείρξαντας" οὕτως γὰρ ᾧοντό μὲ γενήσεσθαι ῥᾳδίως 

αὐτοῖς ὑποχείριον. ἐψεύσθησαν δὲ τῆς ἐλτείδος" ἐγὼ γὰρ τὴν ἐπι- 
βουλὴν προαισϑόμενος, ὡς ix» τῆς ὑδοῦ τιαρεγενόμην καταλύσας 
ἄντιχρυς αὐτῶν χαϑεύδειν ἐσχητιτόμην. χαὶ οἱ περὶ τὸν Ἰωνάϑην 
ὑπολαμβάνοντες ὄντως ἀνατταύεσϑαί μὲ χαϑυτινωμένον ὥρμησαν 
χαταβάντες εἰς τὸ τιλῆϑος μετατιείϑειν αὐτοὺς ὡς ἐμοῦ χαχῶς στρα- 

΄τηγοῦντος. τἀναντία δὲ αὐτοῖς συνέτιεσεν" ὀφϑέντων γὰρ εὐϑὺς 

ἐγένετο βοὴ παρὰ τῶν Γαλιλαίων τιρὸς ἐμὲ τὸν στρατηγὸν εὐνοίας 
ἀξία, κατάμεμψιίν τε ἐττοιοῦντο τῶν περὶ τὸν Ιωνάϑην, ὅτι πάρεισιν 
οὐδὲν μὲν αὐτοὶ χαχὸν τιροτιεττονϑότες, ἀνατρέψοντες δὲ τὰ ἐχείνων 
χιράγματα, xol “ταρεχελεύοντο ἀπιέναι" μὴ γὰρ ἂν ποτε μεταττει- 
σϑῆναι τιροστάτην ἕτερον ἀντ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν. τούτων ἀπαγγελϑέντων 

pho: γεροελϑεῖν εἰς Hiring οὐχ ὥχνησα. χατέβαινον οὖν εὐϑέως, 

αὐτὸς τί λέγουσιν οἱ τιδρὶ τὸν Ἰωνάϑην ἀχουσόμενος. τροελϑόντος 
δέ μου χρότος παρὰ σεαντὸς τοῦ τιλήϑους εὐθὺς ἣν xai μετ᾽ εὐφη- 

μιῶν ἐπιιβοήσεις χάριν ἔχειν ὁμολογούντων vj, ur στρατηγίᾳ. 
49. Ταῦτα δ᾽ οἱ περὶ τὸν Ἰωνάϑην ἀκούοντες ἐφοβήϑησαν, 

μὴ καὶ κινδυνεύσωσιν ἀττοϑαγνεῖν ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁρμησάντων τῶν Ταλι- 
λαίων κατὰ τὴν πρὸς ἐμὲ χάριν" δρασμὸν οὖν ἐπενόουν. μὴ δυνη- 

|| Sévrec δὲ ἀπελϑεῖν, τιροσμεῖναι γὰρ αὐτοὺς ἠξίωσα, χατηφεῖς ἐστη- 

PRAMW 

1 περὶ om. M ἐμῆς om. MW ἀφίξεως] ἀξιώσεωσ PX, yo ἀφίξεωσ i. 
"marg. A 3 δὲ MW 4 ἀποδέουσα) δέουσα MW λόχον] ὄχλον R 5 ἄλλας] 

ϑύρασ R ϑύρας om. R. 6 ἀσπασάμενον P ἢ παραγένομαι Ῥ 8 τοὺς] 
τοὺσ δ᾽ (δὲ M) ἈΜΥ͂ ἀπείρξοντασ R et ex corr. A ἀπεῖρξαι MW οὕτω 
AW γγεγενῆσϑαι MW δαδίοισ Β 9 ἐψεύσαντο δὲ RMW — 10 προεσϑό- 

| usrog P 11 ἐσχεπτόμην MW 13 πλῆϑος] πεδίον PRA 14 εὐϑὺς] αὐ- 
| "oic εὐθέωσ MW 1 τῶν] πάντων P 16 ἀξία corruptum τεῖ δὲ MW 

d ἀνατρέψαντεσ Α ἀνατρέψαντεσ PRMW δὲ] δὴ R [19 ἕτερον --- λαβεῖν 
᾿ om. P 20 προσελϑεῖν PR μέσον MW 21 αὐτὸς] óc αὐτοὺσ R προσ- 

| ελϑόντοσ PR 23 τῇ ἐμῆ ΒΑ τῆσ ἐμὴῆσ MW στρατηγεια P. στρατηγίασ 
MW 24 δὲ ΜῊ ἀχούσαντεσ MW — 25 τῶν om. P 21 χατηφεῖς] κατηφεῖσ 

fuswer R(?) χατήφησαν aut κατηφεῖς ἦσαν Hudson 21 Zetgodusvoi ἐνστησά- 
μενοι R ἐχστησάμενοσ, 6 ex « corr, i. marg. yo ἐνστησάμενοσ À ἐχστησάμενοι 
MW ἔστησαν coni.; sed etiam reliqua corrupta sunt 
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σάμενοι τῷ λόγῳ. προστάξας οὖν τῷ μὲν πλήϑει τὰς εὐφημίας 
ἐπισχεῖν, καὶ τῶν ὅτελιτῶν τοὺς πιστοτάτους ταῖς ὅδοῖς ἐπιστήσας, 
$zio τοῦ φρουρεῖν. μὴ ἀπροσδοχήτως ἡμῖν ὃ ᾿Ιωάννης ἐπιτεέσῃ, 
παραινέσας δὲ xci τοῖς Γαλιλαίοις ἀναλαβεῖν τὰ ὅτελα, μὴ πρὸς 
τὴν ἔφοδον τῶν πολεμίων, ἐὰν γένηταί τις αἰφνίδιος ταραχϑῶσιν, 
πρῶτον τῆς ἐπιστολῆς τοὺς “τερὶ τὸν Ιωνάϑην ὑπεμίμνησχον, ὃν 
τρόττον γράψειαν ὑττὸ τοῦ χοινοῦ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν :τεπέμφϑαι 
διαλύσοντές μου τὰς πρὸς τὸν Ιωάννην φιλονειχέας, ὡς παρακαλέ- 

σειάν τέ μὲ πρὸς αὐτοὺς ἀφιχέσϑαι. καὶ ταῦτα διεξιὼν τὴν ἐπεε- 

στολὴν εἰς μέσους προύτεινον, ἵνα μηδὲν ἀρνήσασϑαι δυνηϑῶσιν 
ἐλεγχόντων αὐτοὺς τῶν γραμμάτων. xol μήν, ἔφην, Ἰωνάϑη ὑμεῖς 
τὲ οἱ συμπρέσβεις, εἰ πρὸς Ἰωάννην κρινόμενος ὑπὲρ τοῦ παρα- 
στῆσαι. τὸν ἐμαυτοῦ βίον δύο τινὰς ἢ τρεῖς μάρτυρας χαλοὺς κάγα- 
ϑοὺς ἤγαγον, δῆλον ὡς ἀγάγχην ἂν εἴχετε προεξετάσαντες χαὶ τοὺς 
τούτων βίους ἀπαλλάξαι ue τῶν ἐγχλημάτων. ἵν᾿ οὖν γνῶτε xaAdg | 
γεχερᾶχϑαί μοι τὰ χατὰ τὴν Γαλιλαίαν, τρεῖς μὲν μάρτυρας δλέ- 
γους εἶναι νομίζω τῷ χαλῶς βεβιωχότι, τούτους δὲ πάντας ὑμῖν. 
δίδωμι. παρὰ τούτων οὖν πύϑεσϑε, τένα τρόττον ἐβίωσα, εἰ μετὰ 
χάσης σεμνότητος χαὶ πάσης ἀρετῆς ἐνθάδε πεπολίτευμαι. καὶ 
δὴ ὁρκίξω ὑμᾶς, ὦ Γ αλελαῖοι, μηδὲν ἐπικρύψασϑαι "Hs ἀληϑείοθι 

λέγειν δ᾽ ἐπὶ τούτων ὡς δικαστῶν, εἴ τι μὴ χαλῶς πέπραχται." 
50. Ταῦτ᾽ ἔτι λέγοντος χοιναὶ zagà πιάντων ἐγένοντο φωναὶ 

χαλούντων εὐεργέτην μὲ xol σωτῆρα, xal περὶ μὲν τῶν πεξτεραγ- 
μένων ἐμαρτύρουν, περὶ δὲ τῶν πραχϑησομένων παρεχάλουν, 
πάντες δ᾽ ὥμνυον ἀνυβρίστους μὲν ἔχειν τὰς γυναῖχας, λελυτεῆσϑαι 
δὲ μηδέποτε μηδὲν bmw. ἐμοῦ. μετὰ τοῦτο δύο τῶν ἐπιστολῶν, ἃς 
οἱ χατασταϑέντες v; ἐμοῦ φρουροὶ πεμφϑείσας ὑπὸ τῶν περὲ 
τὸν Ιωνάϑην ἑλόντες ἀττεστάλχεισαν τερὸς ἐμέ, y παρανεγ σον ΗΝ τοῖς 

PRAMW 

2 χατασχεῖν PRA tovc] δὲ τοὺσ MW fort. recte 5 ἐφνίδιοσ P 
6 ἐπιστολῆς] ἐπιβουλῆσ A ὑπεμέμνισκον P 8 διαλύσοντοσ KR διαλ 
σοντάσ M φιλονιχείασ P παρακαλέσαιαν ῬΑ παραχαλέσαιεν R 
9 τέ om. A 10᾽ μέσον MW 11 ἔφη Ρ 12 οἱ om. MW συνπρέσβ 
PR κρινομένοισ P χρινάμενοσ MW 14 dv om. A ειχεται P 
προσεξετάσαντεσ W προσεξετάσαι M 15 ἵνα R 17 ὑμᾶσ R 18 πύ- 
ϑεσϑαι W 19 ἀρετῆς] δὲ τῆσ PMW δὲ ἀρετῆσ A χαὶ πάσησ δὲ | ἀρε- 
τῆσ i. ras. angustius scripsit m. 2 A 20 δὴ] μὴ A ὠὡρκχίξω P 21 Ay 

R δ᾽ δὲ MW, om. PR fort. recte si scribetur ἐπικρύψαντας 22 ταῦτα 
MW λέγοντος] λέγοντόσ μου A ἐγίνοντο RAM 25 δ μὲν οὖν W, 

om. M μὲν om. MW 26 μηδέποτε om. MW μηδένα MW 21 ὑπὸ 

τῶν] οἱ PR. 28 τὸν om. MW ἀπεστάλχησαν P ἀπεστάλχασιν ἢ mot 
με MW παρεγίνωσχκον RM! 
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Γαλιλαίοις τεολλῶν βλασφημιῶν τελήρεις χαὶ χαταψευδομένας, Ott 
τυραννίδι μᾶλλον ἢ στρατηγίᾳ χρῶμαι κατ᾽ αὐτῶν. ἕτερά τε τεολλὰ 
χειρὸς τούτοις ἐνεγέγρατιτο μηδὲν τεαραλιιόντων ἀναισχύντου ψευ- 
δολογίας. ἔφην δ᾽ ἐγὼ πρὸς τὸ τπιλῆϑος τὰ γράμματα λαβεῖν δόν- 
τῶν ἑχουσίως τῶν χομιζόντων" οὐ γὰρ ἐβουλόμην αὐτοὺς τὰ τεερὶ 
τὰς φρουρὰς τοὺς ἐναντίους εἰδέναι, μὴ δείσαντες τοῦ γράφειν 
ἀποστῶσιν. 

51. Ταῦτ᾽ ἀχοῦσαν τὸ :τλῆϑος σφόδρα :ταροξυνϑὲν ἐπὶ τὸν 
Ἰωνάϑην ὥρμα χαὶ τοὺς σὺν αὐτῷ συμτταρόντας ὡς διαφϑεροῦντες" 
xav ἐπιετιράχεισαν τὸ ἔργον, εἰ μὴ τοὺς μὲν Γαλιλαίους ἔπαυσα 
τῆς ὀργῆς, τοῖς περὶ τὸν Ἰωνάϑην δ᾽ ἔφην συγγινώσχειν τῶν ἤδη 
χεετεραγμένων, εἰ μέλλοιεν μετανοήσειν xal πορευϑέντες εἰς τὴν 
χεατρίδα λέγοιεν τοῖς τεέμψψασι τἀληϑῆ περὶ τῶν ἐμοὶ τεεπολιτευ- 
μένων. ταῦτ᾽ εἰττὼν ἀτιέλυον αὐτοὺς καίτοι γιγνώσχων, ὅτε μηδὲν 
ὧν ὑτιέσχοντο τιοιήσουσιν. τὸ τιλῆϑος δ᾽ εἰς ὀργὴν ἐξεχαίετο xav 
αὐτῶν χἀμὲ :ταρεχάλουν ἐπιτρέπειν αὐτοῖς τιμωρήσασϑαι τοὺς τοι- 
avra τολμήσαντας. παντοῖος μὲν [ocv] ἐγινόμην “τείϑων αὐτοὺς 
φείσασϑαι τῶν ἀνδρῶν" πᾶσαν γὰρ ἤδειν στάσιν ὄλεθρον οὖσαν 
τοῦ χοινῇ συμφέροντος" τὸ δὲ τιλῆϑος ἔσχεν τὴν κατ᾽ αὐτῶν ὀργὴν 
ἀμετάβλητον, καὶ τιάντες ὥρμησαν ἐπὶ τὴν οἰχίαν, ἐν jj κατήγοντο 
οἱ περὶ τὸν ἸΙωνάϑην. ἐγὼ δὲ συνορῶν τὴν δρμὴν οὖσαν αὐτῶν 
ἀνετείσχετον ἀναπτηδήσας ἐφ᾽ ἵππιον ἐχέλευσα τοῖς τιλήϑεσιν πρὸς 
Σωγάνην χώμην ἕπεσθαι Γαβάρων ἀπτέχουσαν εἴχοσι στάδια. καὶ 
τοιούτῳ στρατηγήματι χρησάμενος παρέσχον ἐμαυτῷ τὸ μὴ δοχεῖν 
ἐμφυλίου “τολέμου κατάρχειν. 

529. Ἐπεὶ δὲ περὶ τὰς Σωγανέας ἐγενόμην, ἐπιστήσας τὸ τελῆ- 
* , , - ' ^ ^ 2 ' ^ 

ϑὸς καὶ σταραινέσει χρησάμενος περὶ τοῦ μὴ πρὸς τὰς ὀργὰς καὶ 
ταῦτ ἐπ᾿ ανηχέστοις τιμωρίαις ὀξέως φέρεσϑαι, κελεύω τοὺς χαϑ 

ἡλικίαν ἤδη προβεβηχότας xal πρώτους :ταρ᾽ αὐτοῖς ἑχατὸν ἄνδρας 

PRAMW : F 
1 χαταψευδομένουσ PR. — 2 χρῶμαι χρώμ (ἃ. e. χρώμενοσ uel simile) R 

ὃ χαταλειπόντων P 4 ἔφϑην δ MW — 5 ἐβούλην P αὐτοὺς om. Bekker 
6 τῆσ φρουρᾶσ RMW — 8 ταῦτα RAMW σφόδρα] καὶ R 10 ἐπεπράχι- 
σαν P τούὐύργονΜ 11 δὲ MW 14 ταῦτα MW — γινώσχων RAMW, 
15 ὑπέσχηντο PAMW δὲ AMW γρ ἐξεχάετο i. marg. ἃ 106 τοὺσ τὰ 
τοιαῦτα PMW 11 οὖν om. PR ἐγενόμην ἃ 18 ὀλέϑρειον PA! ὁλέ- 
ϑριον R et ex corr. ἃ 20 δρμήσαντεσ ἐπὶ MW ἐν om. R — κατήγοντο!) 
κατέλυον RAMW 22 ἀνεπαίσχυντον M. ἀναποδήσασ P — 23 σωγάνιν P 
σαγάνην R σωγάνην, ἣν i. ras, i. marg. yg σωγάνειαν A. Pefaoor] γαρά- 
Bev P ἀράβων RA 24 ἐμαυτὸν P — 25 χρατάρχειν P 26 περὶ παρὰ R 

— τὰς] τὴν R τοὺς Hudson σωγαναίασ P σωγάνην R yo σωγάνεισ i. marg. A 
. 98 ταῦτα MW φεέρεσϑαι] φαίνεσϑαι MW 
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c , 3 S c ^ m , 2 , 

ὡς σπεορευσομένους εἰς τὴν Ιεροσολυμιτῶν ττόλεν εὐτρετείζεσϑαι, uéu-. 
WLv στοιησομένους ἐπὶ τοῦ δήμου τῶν τὴν χώραν διαστασιαζόντων. 
καὶ ἐὰν ἐπιχλασϑῶσιν, ἔφην, πρὸς τοὺς λόγους ὑμῶν, παρακαλέ- 
cere τὸ χοινὸν γράψαι τερὸς ἐμὲ μένειν χελεύοντας ἐπὶ τῆς Γαλι- 
λαίας. τοὺς δὲ περὶ τὸν Ιωνάϑην ἀναχωρεῖν ἐχεῖϑεν.““ ταύτας 
αὐτοῖς τὰς ὑποϑήχας δοὺς ἐναρμοσαμένων ve ταχέως ἐχείνων ἡμέρᾳ 
τρίτῃ μετὰ τὴν ἐχχκλησίαν τὴν ἀποστολὴν ἐποιησάμην, συμτεέμιψας 
δὁητλίτας ττενταχοσίους. ἔγραψα δὲ xal τοῖς ἐν Σαμαρείᾳ. φίλοις 
περονοήσασϑαι τοῦ ἀσφαλὴ γενέσϑαι τὴν πορείαν αὐτοῖς" ἤδη γὰρ 
vz0 Ῥωμαίοις ἣν ἡ Σαμάρεια καὶ ττάντως ἔδει τοὺς ταχὺ βουλο- 
μένους ἀττελϑεῖν δι᾿ ἐχείνης “πτορεύεσϑαι᾽" τρισὶν [γὰρ] ἡμέραις ἀτπεὸ 
Γαλιλαίας ἔνεστιν οὕτως εἰς Ἱεροσόλυμα χαταλῦσαι. συμτεαρέσεεμψψα 
δὲ τοὺς “ιρέσβεις χἀαγὼ μέχρι τῶν τῆς Γαλιλαίας ὅρων φύλακας 
ἐπιστήσας ταῖς ὁδοῖς ὑττὲρ τοῦ μὴ δᾳδίως τινὰ μαϑεῖν ἀτταλλατ- 
vouévovc. χαὶ ταῦτα τεράξας ἐν Ἰάφοις τὴν διατριβὴν ἐποιούμην. 

53. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰωνάϑην διαμαρτόντες τῆς χατ᾽ ἐμοῦ 
σιράξεως Ιωάννην ἀπέλυσαν εἰς τὰ Γίσχαλα, αὐτοὶ δ᾽ εἰς τὴν Τιβε- 

ριέων τιόλιν σιετόρευντο λήψεσϑαι τεροσδοχῶντες αὐτὴν ὑττοχείριον, 
ἐχιειδὴ xal Ἰησοῦς xarà τὸν χαιρὸν τοῦτον ἐγεγράφει πρὸς αὐτοὺς 
γεείσειν ἐτεαγγελλόμενος τὸ τελῆϑος ἐλϑόντας ὑττοδέχεσϑαι xal αὖ- 
τοῖς ἑλέσϑαι τιροστεϑῆναι. ἐχεῖνοι μὲν οὖν ἐπὶ τοιαύταις ἐλτείσιν 
ἀττῆλϑον, ἀτταγγέλλει δέ μοι ταῦτα Σίλας διὰ γραμμάτων, ὃν ἔφην 
τῆς Τιβεριάδος ἐπιμελητὴν καταλελοιτεέναι, xol στεεύδειν ἠξίου. 
xayO ταχέως ὑπιαχούσας αὐτῷ χαὶ τεαραγενόμενος εἰς χένδυνον ἄτεω- 

λείας κατέστην ἐξ αἰτίας τοιαύτης. οἱ ττερὶ τὸν Ιωνάϑην γενόμενοι 
παρὰ τοῖς Τιβεριεῦσιν xal στολλοὺς τεείσαντες ἀττοστῆναί μου δια- 
φόρους ὄντας, ὡς ἤχουσαν τὴν ἐμὴν παρουσίαν, δείσαντες πεερὶ 
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ἑαυτῶν ἧκον moóc ἐμέ, xal ἀσπασόμενοι μαχαρίζειν ἔλεγον οὕτως 
χερὶ τὴν Γαλιλαίαν ἀναστραφέντα, συνήδεσθαί ve διὰ τιμῆς ἀγο- 
μένῳ" κόσμον γὰρ ἑαυτῶν εἶναι τὴν ἐμὴν δόξαν ἔφασαν, ὡς av 
διδασχάλων τέ μου γενομένων wol τιολιτῶν ὄντων, διχαιοτέραν ve 
τῆς Ἰωάννου τὴν ἐμὴν σπιρὸς αὐτοὺς φιλίαν ὑτεάρχειν ἔλεγον, καὶ 
στιεύδειν μὲν εἰς τὴν οἰχείαν ἀπελϑεῖν, zeguuévew δ᾽ ἕως ὑττοχείριον 
τὸν Ἰωάννην ἐμοὶ “τοιήσωσιν. καὶ ταῦτα λέγοντες ἐτεώμοσαν τοὺς 
φριχωδεστάτους ὕρχους z«o ἡμῖν, δι᾿ ovg ἀπιστεῖν οὐ ϑεμιτὸν 
ἡγούμην. καὶ δὴ “ταραχαλοῦσίν μὲ τὴν κατάλυσιν ἀλλαχοῦ ποιήσα- 
σθαι διὰ τὸ τὴν ἐντιοῦσαν ἡμέραν εἶναι σάββατον" ὀχλεῖσθϑαι δὲ 
μὴ δεῖν oz αὐτῶν τὴν πόλιν τῶν Τιβεριέων ἔφασχον. 

54. Καγὼ μηδὲν ὑπονοήσας ἐς τὰς Ταριχέας ἀπιῆλϑον χατα- 

AucOv ὅμως ἐν τῇ πόλει τοὺς ττολυτιραγμονήσοντας, τί περὶ ἡμῶν 
λέγοιτο. διὰ “τἄσης δὲ τῆς δδοῦ τῆς amo Ταριχεῶν εἰς Τιβεριάδα 
φερούσης ἐπέστησα πολλούς, ἵνα μοι δι᾿ ἀλλήλων σημαίνωσιν ἅπερ 
ἂν παρὰ τῶν ἐν τῇ πόλει καταλειφϑέντων χεύϑωνται. χατὰ τὴν 
ἐπιοῦσαν οὖν dba συνάγονται zt&yteg εἰς τὴν τιροσευχὴν μέγε- 
στον οἴχημα xal σιολὺν ὄχλον ἐπιιδέξασϑαι δυνάμενον. εἰσελϑὼν 
δὲ δ᾽ Ἰωνάϑης φανερῶς μὲν sol τῆς ἀπτοστάσεως ovx ἐτόλμα λέγειν, 
ἔφη δὲ στρατηγοῦ χρείττονος χρείαν τὴν ττόλιν αὐτῶν ἔχειν. Ἰησοῦς 
δ᾽ ὃ ἄρχων οὐδὲν ὑποστειλάμεν ος ἀναφανδὸν εἶχεεν" ἄμεινόν ἐστιν, 
ὦ πολῖται, τέσσαρσιν ἡμᾶς ἀνδράσιν ὑπιαχούειν ἢ ἕνί, χαὶ κατὰ 
γένος λαμτιροῖς χαὶ xarà σύνεσιν οὐχ ἀδόξοις.““ ὑπεεδείχνυε δὲ τοὺς 

περὶ Ἰωνάϑην. ταῦτ᾽ εἰπόντα τὸν Ἰησοῦν ἐτεήνει τταρελϑὼν [oi- 
στος xaí τινας ἐκ τοῦ δήμου συνέτεειϑεν. οὐχ ἠρέσχετο δὲ τοῖς 
λεχϑεῖσιν τὸ πιλῆϑος xal σπιάντως ἂν εἰς στάσιν ἐχώρησαν, εἶ μὴ 

τὴν σύνοδον διέλυσεν ἐτεξλϑοῦσα ἕχτη ὥρα, xa9 ἣν τοῖς σάββασιν 
ἀριστοποιεῖσϑαι νόμιμόν ἐστιν ἡμῖν, καὶ oi σεερὶ τὸν Ἰωνάϑην εἰς 
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280 τὴν ἐπιοῦσαν ὑπερϑέμενοι τὴν βουλὴν ἀττήεσαν ἄπραχτοι. εὐϑὺς 
δέ μοι τούτων ἀσιαγγελϑέντων πρωὶ διέγνων εἰς τὴν Τιβεριέων 

πόλιν ἀφιχέσϑαι, καὶ τῇ ἐπιούσῃ περὶ τὴν ὥραν ἦχον az τῶν 
Ταριχεῶν, καταλαμβάνω δὲ “συναγόμενον ἤδη τὸ NEL εἰς τὴν 

προσευχήν" ἐφ᾽ ὅ τι δ᾽ ἣν αὐτοῖς ἡ σύνοδος οὐχ ἐγίνωσχον οἱ συλ- 5 

281 λεγόμενοι. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰωνάϑην ἀτεροσδοχήτως ϑεασάμενοέ μὲ 
παρόντα διεταράχϑησαν. εἶτ᾽ ἐτεινοοῦσιν διαδοῦναι λόγον, ὅτε "Pa- 
μαίων ἱππεῖς ἐν τῇ μεϑορίῳ πόρρω τριάχοντα σταδίων az τῆς 

282 πόλεως χατὰ τόπον λεγόμενον Ὁμόνοιαν εἰσὶν ἑωραμένοι. χαὶ 
προσαγγελϑέντων τούτων ἐξ ὑποβολῆς παρεχάλουν οἱ τεερὶ τὸν Ἰω- 
γάϑην μὴ περιιδεῖν ὑπὸ vOv :τολεμίων λεηλατουμένην αὐτῶν τὴν 
γῆν. ταῦτα δ᾽ ἔλεγον δι᾽ ἐννοίας ἔχοντες ἐμὲ προφάσει τῆς κατε- 
σειγούσης βοηϑείας μεταστήσαντες αὐτοὶ τὴν ττόλιν ἐχϑράν μοι 
χατασχευάσαι. 

283 55. Ἐχγὼ δὲ καίσερ εἰδὼς αὐτῶν τὸ ἐνθύμημα ὅμως ὑστήκουσα, 1 
μὴ δόξαν παράσχω τοῖς Τιβεριεῦσιν οὐ προνοούμενος αὐτῶν τῆς 
ἀσφαλείας. ἐξῆλϑον Qv, xai γενόμενος χατὰ τὸν τόπον, ὡς οὐδ᾽ 

284 ἴχνος πολεμίων εὗρον, ὑποστρέφω συντόνως δδεύσας, καὶ καταλαμ- 
βάνω τήν τε βουλὴν πᾶσαν συνεληλυϑυῖαν xal τὸν δημοτικὸν ὄχλον 
ποιουμένους ve ττολλὴν χατηγορίαν μου τοὺς περὶ τὸν Ἰωνάϑην, ὡς 
τοῦ μὲν τὸν ττόλεμον ἐτιελαφρύνειν αὐτοῖς ἀμελοῦντος, ἐν τρυφαῖς 

285 δὲ διάγοντος. ταῦτα δὲ λέγοντες τιρούφερον ἐπιστολὰς τέσσαρας 
ὡς ἀπὸ τῶν ἐν τῇ μεϑορίᾳ τῆς Γαλιλαίας γεγραμμένας ztQ0g cv- 
τοὺς ἐπὶ βοήϑειαν ἥκειν παρακαλούντων, Ῥωμαίων γὰρ δύναμιν 
μέλλειν ἱπιττέων v& xol τεεζῶν εἰς τρίτην ἡμέραν τὴν χώραν αὐτῶν 

286 λεηλατεῖν, ἐτισττεύδειν v& xal μὴ περιοφϑῆγαι doo ταῦτ᾽ 

ἀχούσαντες οἱ Τιβεριεῖς λέγειν ἀληϑῆ δόξαντες αὐτοὺς καταβούσεις 
ἐποιοῦντο, μὴ καϑέζεσϑαέ μὲ δεῖν λέγοντες, ἀλλ᾽ ἀτεελϑεῖν ἐπιχου- — 

287 ρήσοντα τοῖς ὁμοεϑνέσιν αὐτῶν. πρὸς ταῦτ᾽ ἐγώ, συνῆχα γὰρ τὴν 
: : —— ᾿ 
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ἐπίνοιαν τιῶν τεερὶ τὸν ᾿Ιωνάϑην, ὑπαχούσεσϑαι μὲν ἔφην ἑτοίμως 
xal χωρὶς ἀναβολῆς ὁρμήσειν πιρὸς τὸν πόλεμον ἐτηγγειλάμην, 
συνεβούλευον δ᾽ ὅμως, ἐπεὶ τὰ γράμματα χατὰ τέσσαρας τόπους 
Ῥωμαίους σημαίνει τιροσβαλεῖν, εἰς ττέντε μοίρας διελόντας τὴν 
δύναμιν ἑχάστῃ τούτων ἐπιστῆσαι τοὺς τιερὶ τὸν ᾿Ιωγάϑην χαὶ τοὺς 
ἑταίρους αὐτοῦ" τιρέστειν γὰρ ἀνδράσιν ἀγαθοῖς μὴ μόνον συμβου- 
λεύειν, ἀλλὰ χρείας ἐττειγούσης ἡγουμένους βοηϑεῖν" ἐγὼ γὰρ τελὴν 
μιᾶς μοίρας οὐχ ἔφην ἀφηγεῖσϑαι δυνατὸς εἶναι. σφόδρα τῷ 
nnde συνήρεσεν ἡ uu, συμβουλία" χἀχείνους οὖν ἠνάγχαζον tri 

| τὸν σιόλεμον ἐξιέναι. τοῖς δ᾽ οὔτι μετρίως συνεχύϑησαν αἱ γνῶμαι 
μὴ κατεργασαμένοις ἃ διενοήϑησαν ἐμοῦ τοῖς ἐιχειρήμασιν αὐτῶν 
ἀντιστρατηγήσαντος. 

56. Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν ᾿Ανανίας τοὔνομα, τιονηρὸς ἀνὴρ καὶ 

χαχοῦργος, εἰσηγεῖτο τοῖς σπιλήϑεσι πανδημεὶ νηστείαν εἰς τὴν éxt- 
οὔσαν τῷ ϑεῷ προϑέσϑαι xci κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν ἐχέλευεν εἰς 
τὸν αὐτὸν τόπον ἀνότιλους 7ταρεῖναι τῷ ϑεῷ φανερὸν σιοιήσοντας. 
ὅτι μὴ τῆς πταρ᾽ ἐχείνου τυγχάνοντες βοηϑείας zàv ὅτελον ἄχρηστον 
εἶναι νομίζουσιν. ταῦτα δ᾽ ἔλεγεν οὐ δι᾿ εὐσέβειαν, ἀλλ᾽ ὑττὲρ τοῦ 
λαβεῖν ἄνοτιλόν ue χαὶ τοὺς ἐμούς. χἀγὼ δι᾿ ἀνάγχην ὑτεήχουον, 
μὴ δόξω χαταφρονεῖν τῆς περὶ τὴν εὐσέβειαν ὑποϑήχης. ὡς οὖν 
ἀνεχωρήσαμεν Gri τὰ ἑαυτῶν, οἱ μὲν περὶ τὸν Ἰωνάϑην γράφουσι 
τῷ Ἰωάννῃ πρὸς αὐτοὺς ἕωϑεν ἀφικέσθαι χελεύοντες ue9^ ὅσων 
ἂν στρατιωτῶν δυνηϑῆ᾽ λήψεσϑαι γὰρ εὖ ἐμὲ ὑποχείριον xal ποιή- 
σειν ὅπερ ἔχει δι᾿ εὐχῆς. δεξάμενος δὲ τὴν ἐτειστολὴν &eivog ὑτεα- 

25 χούειν ἔμελλεν. ἐγὼ δὲ τῆς ἐπιούσης ἡμέρας δύο τῶν στερὶ ἐμὲ 
᾿σωματοφυλάχων τοὺς xar. ἀνδρείαν δοχιμωτάτους χαὶ χατὰ τείστιν 
βεβαίους κελεύω ξιφίδια χρύψαντας ὑπὸ τὰς ἐσθῆτας ἐμοὶ συμ- 
πιροελϑεῖν, ἵν᾿ εἰ γένοιτο παρὰ τῶν ἐχϑρῶν ἐπίϑεσις ἀμυνώμεϑα. 
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ϑώραχα δ᾽ ἔλαβον αὐτὸς xal μάχαιραν ὑπεζωσάμην ὡς οἷόν τ᾽ ἦν 
ἀφανέστατα xal ἦλθον εἰς τὴν σεροσευχί, γ. 

57. Τοὺς μὲν οὖν σὺν ἐμοὶ “πτάντας ἐχχλεῖσαι προσέταξεν Ἴη- 

σοῦς ὃ ἄρχων, αὐτὸς γὰρ ταῖς ϑύραις ἐφειστήκει. μόνον δ᾽ ἐμὲ μετὰ 
τῶν φίλων εἰσελϑεῖν εἴασεν. ἤδη δ᾽ ἡμῶν τὰ νόμιμα ποιούντων xal 
χερὸς εὐχὰς τραπομένων ἀναστὰς Ἰησοῦς περὶ τῶν ληφϑέντων &x 
τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆς βασιλικῆς αὐλῆς σχευῶν τοῦ ἀσήμου ἀργυρίου 
ἐπυνθϑάνετό μου, σιαρὰ τένι τυγχάνει κείμενα. ταῦτα δ᾽ ἔλεγεν δια- 
τρίβειν τὸν χρόνον βουλόμενος, ἕως ἂν ὃ Ἰωάννης παραγένηται. 

χἀγὼ πάντα Κατιέλλαν ἔχειν εἶπτον καὶ τοὺς δέκα πρώτους Tq 

ριέων" ,GvdzowaL δ᾽ αὐτός, ἔφην, ov ψεύδομαι“. τῶν δὲ sag icv- 
τοῖς εἶναι λεγόντων ,0L δ᾽ εἴχοσιν, εἴτεεν, χρυσοῖ, οὺς ἔλαβες σπεω- 

λήσας τινὰ σταϑμὸν ἀσήμου, τί γεγόνασιν; xol τούτους ἔφην 
δεδωχέναι τερέσβεσιν αὐτῶν ἐφόδιον πεμφϑεῖσιν εἰς Ἱεροσόλυμα. 
γερὸς ταῦτα οἱ μὲν περὶ τὸν Ἰωνάϑην οὐ καλῶς ἔφασαν semou- 

χέναι μὲ δόντα τοῖς πρέσβεσιν τὸν μισϑὸν ix τοῦ χοινοῦ. παρο- 
ξυγϑέντος δὲ τοῦ τιλήϑους ἐπὶ τούτοις, ἐνόησαν γὰρ τῶν ἀνϑρώτεων 
τὴν τεονηρίαν, συνεὶς ἐγὼ στάσιν μέλλουσαν ἐξάτετεσϑαι xol τεροσ- 
εξερεϑίσαι μᾶλλον βουλόμενος τὸν δῆμον ἐπὶ τοὺς ἀνϑρώπους, 
»αλλ εἴ ye μὴ ὀρϑῶς, cimov, ἔπραξα δοὺς τὸν μισϑὸν ἐκ τοῦ 
χοιγοῦ τοῖς τορέσβεσιν ὑμῶν, τταύεσϑε χαλεπαίνοντες" ἐγὼ γὰρ τοὺς 
εἴχοσι χρυσοῦς αὐτὸς ἀποτίσω."“ 

58. Ταῦτ᾽ εἰπόντος, οἱ μὲν περὶ τὸν ΙἸωνάϑην ἡσύχασαν, ὃ δὲ 
δῆμος ἔτι μᾶλλον κατ᾿ αὐτῶν παρωξύνϑη φανερὰν ἐπιδειχνυμένων 
τὴν ἄδικον περὸς ἐμὲ δυσμένειαν. συνιδὼν δὲ τὴν μεταβολὴν αὐτῶν 
Ἰησοῦς τὸν μὲν δῆμον ἐχέλευεν à 7 ἴναι δὲ τὴν βουλὴν ἡ"σοῦς τὸν μὲν δῆμον ἐχέλευεν ἀναχωρεῖν, τιεροσμεῖναι δὲ τὴ ὴ 
;&l ' οὐ γὰρ δύνασϑαι ϑορυβουμένους ὶ ἴτων τοι- ἠξέωσεν" ov γὰρ δύνασθαι ϑορυβουμένους περὶ πραγμάτων τοι 

PRAMW 

1 δ᾽ ἔλαβον] δὲ βαλὼν MW τ᾽ ἢν] viv P τε ἦν MW 2 ἀσφαλέστατα 
i.marg. yo ἀφανέστατα Μ 8 ἐχχλίσαι P ἐχκκλῆσαι Α' 4 ἐπιστήχει ῬΟ δ᾽ ἐμὲ 
δὲ ΑΜ ὅ δὲ ΜῊ 6 πρὸς εὐχὰς] εἰσ πρὸσευχὴν M sio προσευχὰσ W 
Ἰησοῦς! ὃ ἰησοῦσ R 75 vov] καὶ τοῦ Hudson 8 δὲ MW 9 ὃ om. MW 
10 χαπελλᾶν RA χάπελλον MW εἶπον] ἔφην PAMW πρώτουσ δέκα tr. 
MW τιβεριαίων P 11 ἀνάχρινε P ἀναχρῖναι AMW δὲ MW αὐτοὺσ 
PAMW ἔφην] εἶπον PMW, cf. u. 10 οὐ] εἰ M 12 οἱ δ᾽ oi (ὁ M) δὲ 
MW εἴχοσι MW χρυσοῖ! χρύσινοι Β 13 τινὰ om. Μ τούτους] τοὺσ 
R 14 Ἱεροσόλυμα] ἱλήμ R 15 uiv om. MW 18 πρὸσεξαιρεϑίσαι P. 
προσερεϑίσαι MW 19 τὸν δῆμον] τὸ πλῆϑοσ P 21 ἡμῶν Hudson παύ- 
σασϑὲε MW 28 ταῦτα Μ εἰπὼν Β ᾿ΞΕὠ 24 παροξύνϑη W ἐπιδεικνυμένων) 
ἔργω δεικνυμένων ΡᾺἢ 25 πρόσ ut Βα αὐτῶν om. RAMW — 26 ὁ ἑησοῦσ 
MW τὸν — ἐχέλευεν)] ἐχέλευε τὸν δῆμον R ἀναχωρεῖν ἐχέλευε tr. MW 
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ούτων τὴν ἐξέτασιν “τοιεῖσϑαι. τοῦ δὲ δήμου βοῶντος μὴ κατα- 
λεέψεινντεαρ᾽ αὐτοῖς ἐμὲ μόνον, ἧχέν τις ἀγγέλλων χρύφα τοῖς :τερὶ 
τὸν Ἰησοῦν Ἰωάννην μετὰ τῶν ὅδιιλιτῶν πλησιάζειν. καὶ oi σιερὶ 
τὸν ἸΙωνάϑην οὐχέτι χατασχόντες αὑτούς, τάχα καὶ τοῦ ϑεοῦ ztQO- 
γοοῖντος τῆς ἐμῆς σωτηρίας, μὴ γὰρ ἂν γενομένου τούτου πι-άντως 
ὑχεὸ τοῦ Ιωάννου διεφϑάρην, ,τεαύσασϑε, ἔφη, ὦ Τιβεριεῖς, τὴν 

ζήτησιν εἴχοσι χρυσῶν ἕνεχεν" διὰ τούτους μὲν γὰρ ovx ἄξιός ἐστιν 
ἸἸώσητιος ἀποϑανεῖν, ὅτι δὲ τυραννεῖν ἐπιεϑύμησεν καὶ τὰ τῶν Γαλι- 
λαίων στλήϑη λόγοις ἀπατήσας τὴν ἀρχὴν αὑτῷ κατεχτήσατο."" 
ταῦτα λέγοντος εὐθύς μοι τὰς χεῖρας ἐπέβαλον ἀναιρεῖν τ᾽ ἔπει- 
ρῶντο. ὡς δ᾽ εἶδον oi σὺν ἐμοὶ τὸ γιγνόμενον, σττασάμεγοι τὰς 
μαχαίρας χαὶ πταίειν ἀτιειλήσαντες, εἰ βιάζοιντο, τοῦ τε δήμου 
λέϑους ἀραμένου xal βάλλειν ἐπεὶ τὸν ᾿Ιωνάϑην ὁρμήσαντος ἐξαρ- 
παζουσέ μὲ τῆς τῶν “τολεμίων βίας. 

59. Ἐπεὶ δὲ προελϑὼν ὀλίγον ὑπιαντιάζειν ἔμελλον τῷ Ιωάννῃ 
προσιόντι μετὰ τῶν Ont», δείσας ἐχεῖνον μὲν ἐξέχλινα, διὰ 
στενωχτοῦ δέ τινος ἐπὶ τὴν λίμνην σωϑεὶς καὶ τελοίου λαβόμενος, 
ἐμβὰς εἰς τὰς Ταριχέας διεπεραιώϑην ἀτιροσδοχήτως τὸν χένδυνον 

διαφυγών. μεταπτέμπομαί τ᾽ εὐθὺς τοὺς σπιρωτεύοντας τῶν Γαλι- 
λαίων χαὶ φράζω τὸν τρόπον, ᾧ παρασπονδηϑεὶς ὑττὸ τῶν περὶ 
τὸν Ἰωνάϑην xci τοὺς Τιβεριεῖς τταρ᾽ ὀλίγον zag' αὐτῶν διαφϑα- 
ρείην. ὀργισϑὲν δ᾽ ἐπὶ τούτοις τῶν Γαλιλαίων τὸ πλῆϑος παρε- 
χελεύετό μοι μηχέτι μέλλειν τὸν zgüg αὐτοὺς “τόλεμον ἐχφέρειν, 
ἀλλ᾽ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ἐλϑοῦσιν ἐπὶ τὸν Ἰωάννην ἄρδην αὐτὸν 
ἀφανίσαι xal τοὺς περὶ τὸν Ἰωνάϑην. ἐπεῖχον δ᾽ ὅμως αὐτοὺς 
ἐγὼ καίστεερ οὕτως ὀργιζομένους, περιμένειν αὐτοὺς κελεύων ἕως 

PRAMW 
2 ἐμὲ παρ᾽ αὐτοῖσ tr. MW τίσ, (ex ἡ corr, coi. ras. A ἀγγελῶν P! 

ἀγγέλων W — 3 τὸν ἰωάννην MW οἷ τῶν MW 4 κατασχόντων MW 
αὐτοὺσ PRMW - 6 Ἰωάννου] ἰωνάϑου, i. marg. yo ἰωαννου ἃ διεφϑά- 
ρησαν R ἔφη] ἔφην RA! φησὶν MW φασὶν Hudson S ἐπεϑύμησεν) μὲν 
ἐπεϑύμησε (σεν A') AMW τῶν om. RAMW 9 αὐτῶ RA! αὐτῶν MW 

, Te C , - - ^ , 

χατεχτήσατοϊ ἷ. marg. yg ἔφασαν A [10 ταῦτα] ταῦτα δὲ ἃ λέγοντεσ RMW 

rovro A ἐπέβαλλον RAM ὑπέβαλλον ἀναιρεῖν) ἄρχειν ῬΡᾺἢ τε AMW 
11 δὲ ΜῊ γινόμενον RAMW 12 παίειν] πλέον εἰ βιάζοιντο] ἐξώρ- 

μησαν P τεῖ δὲ ΒΒ 13 βαλλεῖν W Ἰωνάϑην] Ἰωάννην Ρ 19 προσελ- 
Sov P τῷ Ἰωάννῃ προσιόντῇ τὸν ἰωάννην ἐόντα PAMW — 16 uiv om. P 
18 ἐνβᾶσ P τὰς οπι. MW ταριχαίασ PR et ex corr. ἃ 19 τ τε A δὲ MW 
21 διαφϑαρείην παρ᾽ αὐτῶν tr. ἃ παρ᾽ ὑπ᾿ MW διιαφϑαρίην P 22 δὲ 
MW παρεχελεύον M 424 ἐλθοῦσι 3 δὲ MW 
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μάϑωμεν, τί oí πτεμφϑέντες ὑπ᾽ αὐτῶν εἰς τὴν Ἱεροσολυμιτῶν πόλιν 
ἀπταγγελοῦσιν" μετὰ τῆς ἐχείνων γὰρ γνώμης τὰ δοχοῦντα πράξειν 
αὐτοὺς ἔφην. χαὶ ταῦτ᾽ civ ἔπεισα. τότε δὴ καὶ Ἰωάννης οὗ 
λαβούσης αὐτοῦ τέλος τῆς ἐνέδρας ἀνεζεύγνυεν εἰς τὰ Γίσχαλα. 

60. Π͵ετ᾽ ov πτολλὰς δ᾽ ἡμέρας ἀφιχνοῦνται πάλιν οὺς ἐπέμ- 

ψαμεν καὶ ἀπήγγελλον σφόδρα τὸν δῆμον ixi τοὺς πεερὶ τὸν Γάνανον 
xal τὸν Σίμωνα τὸν τοῦ Γαμαλιήλου :τταρωξύνϑαι, ὅτι χωρὶς γνώ- 
μης τοῦ χοινοῦ πέμψαντες εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐχπεσεῖν μὲ ταύτης 

χεαρεσχεύασαν. ἔφασαν δ᾽ οἱ πρέσβεις, ὅτι xal τὰς oixíag αὐτῶν 
ó δῆμος ὥρμησεν ἐμπειτιράναι. ἔφερον δὲ καὶ γράμματα, δι ὧν 
οἱ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν τιρῶτοι πολλὰ τοῦ δήμου δεηϑέντος αὐτῶν 
ἐμοὶ μὲν τὴν τῆς Γαλιλαίας ἀρχὴν ἐβεβαίουν, τοῖς τεερὶ τὸν Tová- 
ϑην δὲ προσέτασσον εἰς τὴν οἰχείαν ὑττοστρέφειν ϑᾶσσον. ἐντυχὼν 
οὖν ταῖς ἐπιστολαῖς εἰς “Ἵρβηλα χώμην ἀφικόμην, ἔνϑα σύνοδον 
τῶν Γαλιλαίων “τοιησάμεγος ἐχέλευσα τοὺς πρέσβεις διηγεῖσϑαι τὴν 
ἐπὶ τοῖς ττετραγμένοις ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἰωνάϑην ὀργὴν xal μισο- 
πονηρίαν, zal ὡς χυρώσειαν ἐμοὶ τῆς χώρας αὐτῶν τὴν τεροστασίαν, 
τά τε πρὸς τοὺς τπτερὶ τὸν Ἰωνάϑην γεγραμμένα z&gi ἀτεαλλαγῆς, 
πρὸς οὺς δὴ xai τὴν ἐπιστολὴν εὐϑέως διεττεμιψάμην στολυτεραγμο- 
γῆσαι τὸν χομίσαντα χελεύσας, ví ποιεῖν μέλλουσιν. 

61. “εξάμενοι δ᾽ ἐχεῖνοι τὴν ἐτειστολὴν καὶ ταραχϑέντες οὐχὶ 
μετρίως μεταττέμτπτονται τὸν Ιωάννην καὶ τοὺς ἐκ τῆς βουλῆς τῶν 
Τιβεριέων τούς τε τιρωτεύοντας Γαβάρων, βουλήν τε τεροτιϑέασιν 
σχοττεῖσϑαι χελεύοντες, τί τεραχτέον ἐστὶν αὐτοῖς. Τιβεριεῦσιε μὲν 
οὖν ἀντέχεσϑαι μᾶλλον ἐδόχει τῶν ττραγμάτων" οὐ δεῖν γὰρ ἔφασαν 
ἐγχαταλιπτέσϑαι τὴν στόλιν αὐτῶν ἅτταξ ἐχείνοις τεροστεϑειμένην, 
ἄλλως τὲ μηδ᾽ ἐμοῦ μέλλοντος αὐτῶν ἀφέξεσθαι" τοῦτο γὰρ ὡς 

PRAMW 

2 ἀπαγγέλλουσιν M. ἀπαγγέλουσι W πράττειν A 3 αὐτοὺς fort. 
spurium ἔφην αὐτοὺσ tr. MW ταῦτα MW 4 τέλος] πέρασ RMW 
5 Μετ᾿ ov] μετὰ R, om. Ρ δὲ MW ἀφιχνούντων Ρ οὕς om.P — 6 χαὶ 
i. ras. (fuit εἰστ-) P 1 vov om. MW παροξύνϑαι P 8 ταύτης Om. 
PAMW 9 ἔφϑασαν RW δὲ MW 11 πολλὰ] ot x0A200 P 12 ἐβεβαίωσαν 
Ρ τοῖς] om. P τοῖσ δὲ AMW 13 δὲ om. AMW προσέταττον MW 

oizlay A*W ϑᾶττον MW ἐντυγχὼν αὶ 14 εἰς ᾿Αρβηλα] εἰ et spatium 
uacuum dimidii fere uersus P 15 cv] τὴν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν Lowthius 
16 ὀργῆ καὶ μισοπονηρία P 11 χυρώσιαν Ρ 19 otc s. Μ διεπέμψαμεν 

MW 21 δὲ MW ovi] us P οὔτι coni. —23 τιβεριαίων Ρ τούσται 
προτέϊβοντασ γαράβων βουλήνται προτιϑέασην P 24 χαιλέϊβοντεσ P 
25 μᾶλλον μὲν ovv ἀντέχεσϑαι ἃ. M 26 ἐγχαταλείπεσϑαι PMW προστε- 
ϑειμένησ P προστιϑεμένην R συντεϑειμένην ΜΙ 21 μηδὲ MW 
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ἠτεειληχότος ἐμοῦ χατεψεύδοντο. ὁ δ᾽ ᾿Ιωάννης ov μόνον τούτοις 

συνηρέσχετο, καὶ τεορευϑῆναι δὲ συνεβούλευεν αὐτῶν τοὺς δύο κατηγο- 
ρήσοντάς μου τερὸς τὸ πλῆϑος, ὕτι μὴ χαλῶς τὰ κατὰ A Γαλιλαίαν 
διοιχῶ, καὶ σιείσειν ῥᾳδίως αὐτοὺς ἔφη διά τὲ τὸ ἀξίωμα χαὶ 7ταν- 
τὸς πλήϑους εὐτρέτιτως ἔχοντος. δόξαντος οὖν τοῦ [o&vvov χρα- 
τίστην εἰσενηνοχέναι γνώμην, ἔδοξε δύο uiv ἀτιέναι πιρὸς τοὺς 
Ἱεροσολυμίτας, ᾿Ιωνάϑην καὶ ᾿Ανανίαν, τοὺς ἑτέρους δὲ δύο μένον- 

vag ἐν τῇ Τιβεριάδι χαταλιεεῖν. συνετιηγάγοντο δὲ φυλαχῆς ἕνεχα 
τῆς ἑαυτῶν διιλίτας ἑχατόν. 

62. Τιβεριεῖς δὲ τὰ μὲν τείχη τιρουνόησαν ἀσφαλισϑῆναι, 
τοὺς ἐνοίχους δὲ χελεύουσιν ἀναλαβεῖν τὰ ὅὕτελα, καὶ τταρὰ Ἰωάννου 
δὲ μετεϊσέμιψαντο στρατιώτας οὐχ « ὀλίγους συμμαχήσοντας, εἰ δεή- 
σειεν, αὐτοῖς τὰ πρὸς ἐμέ. ἣν δὲ ὃ Ἰωάννης ἐν Γισχάλοις. οἱ 

τοίνυν περὶ τὸν Ἰωνάϑην ἀναζεύξαντες ἀπὸ τῆς Τιβεριάδος, ὡς 

ἧχον εἰς “Ιαβάριττα χώμην ἐν ταῖς ἐσχατιαῖς vüc I λελαίας Ἀξι- 

μένην ἐν τῷ μεγάλῳ πιεδίῳ, zeol μέσην νύχτα τοῖς ἐμοῖς φύλαξιν 
ἐμτείπτουσιν, οἱ x«l χελεύσαντες αὐτοὺς τὰ ὅτιλα χαταϑέσϑαι ἐφύ- 

λασσον ἐν δεσμοῖς él τόπου χαϑὼς αὐτοῖς ἐντετάλμην. γράφει 
δὲ πρὸς ἐμὲ ταῦτα δηλῶν “ευίς, ᾧ τὴν φυλακὴν τσεετειστεύχειν. 
“εαραλιτεὼν οὖν ἡμέρας δύο xal μηδὲν ἐγνωχέναι τεροσττοιησάμενος, 
πέμψας ττρὸς τοὺς Τιβεριεῖς συνεβούλευον αὐτοῖς τὰ ὅπλα χατα- 
ϑεμένοις ἀττολύειν τοὺς ἀνϑρώπους εἰς τὴν ἑαυτῶν. οἱ δέ, δόξαν 

γὰρ εἶχον ττερὶ τὸν Ιωνάϑην εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἤδη δεαττεττορεῦ- 
σϑαι, βλασφήμους ἐποιήσαντο τὰς ἀποκρίσεις" μὴ κατατελαγεὶς 
δ᾽ ἐγὼ καταστρατηγεῖν αὐτοὺς ἐπενόουν. πρὸς μὲν οὖν τοὺς rovc 
ἐξάτετειν ττόλεμον ovx ἐνόμιζον εὐσεβὲς εἶναι, βουλόμενος δ᾽ αὐτοὺς 
ἀποσπάσαι τῶν Τιβεριέων, μυρίους ὅτιλίτας τοὺς ἀρίστους ἐπι- 

PRAMW 
1 δὲ RAMW τούτοις] τούτοισ οὐ W 2 χαὶ om. RAMW τοὺσ 

δύο συνεβούλευεν αὐτῶν tr. MW αὐτῶν] αὐτῶι ἃ χατηγορήσαντάσ 
R 5 εὐτρέπτως] εὐτρεπῶσ P. εὐπρεπῶσ AMW 6 ἀπιέναι ed. pr. ἀπεῖ- 
ve. codd. T μὲνόντασ P 8 ἐν τῆ τιβεριάδι μένοντασ tr. R χατα- 
λειπεῖν P 10 προενόησαν MW 11 παρ ΒΑ 12 στρατιώτασ μετεπέμ- 
ψαντο tr. M — 15 δαβάρηττα R δαραβιττὰ PW δαραβιττα AM. yo δαβάριττα 
i. marg. A, cf. $ 126 ἐσχάταισ PR 17 xal om. MW 19 “ευίς] λευΐασ 

R λευσὶσ MW yg λευίασ i. marg. A “ηουίς coni. 20 παραλειπὼν P οὖν 
om. P 21 συνεβούλευβον P καταϑεμένουσ RAMW 22 τοὺς om. R 

23 περὶ] τοὺς περὶ ed. pr. fort. recte ἑώνάϑην P PETIT. P διαπε- 
zo09tsUcO«] δίατεσπορεῦσϑαι, svo 1. ras. ex eg corr. P διαπορεύεσθαι MW 

25 δὲ MW uiv ovv] αὖ P γὰρ AMW 26 δὲ MW αὐτὸσ P. 27 τιβε- 
ριαίων P 
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λέξας εἰς τρεῖς μοίρας διεῖλον, χαὶ τούτους uiv ἀφανῶς ἐν δώμαις 

προσέταξα λοχῶντας zceguuévew, χιλίους δ᾽ εἰς ἑτέραν χώμην ὀρεινὴν 

μὲν ὁμοίως, ἀπέχουσαν δὲ τῆς Τιβεριάδος τέσσαρας σταδίους, εἰσ- 
ἤγαγον χελεύσας ἐχείνους ἐπειδὰν λάβωσιν σημεῖον εὐϑὺς κατα- 
βαίνειν" αὐτὸς δὲ τῆς χώμης προελϑὼν ἐν προύπτῳ χαϑεζόμην. 

οἱ δὲ Τιβεριεῖς δρῶντες ἐξέτρεχον συνεχῶς xol “τολλὰ χατεχερτό- 

μουν" τοσαύτη γοῦν ἀφροσύνη χατέσχεν αὐτούς, ὥστε ποιήσαντες 
εὐτρεττῆ χλίνην πιρούϑεσαν xal ττερὶ αὐτὴν ἱστάμενοι ὠδύροντό μὲ 
μετὰ παιδιᾶς χαὶ γέλωτος. διετιϑέμην δ᾽ ἐγὼ τὴν ψυχὴν ἡδέως 
τὴν ἄνοιαν αὐτῶν ἐπιβλέπων. 

63. Βουλόμενος δὲ δι᾿ ἐνέδρας λαβεῖν τὸν Σίμωνα xci σὺν 
αὐτῷ Ἰώζαρον, πέμψας πρὸς αὐτοὺς παρεχάλουν ὀλίγον τῆς πτό- 
λεως πόρρω μετὰ φίλων πολλῶν τῶν “ταραφυλαξόντων αὐτοὺς 
ἐλϑεῖν. βούλεσθαι γὰρ ἔφην χαταβὰς σπείσασϑαι πρὸς αὐτοὺς 
xai διανείμασθαι τὴν προστασίαν τῆς Γαλιλαίας. Σίμων μὲν 
οὖν διὰ νεότητα xal τιρὸς ἐλτείδα χέρδους ἀπατηϑεὶς οὐχ ὥχνη- 

σεν ἐλϑεῖν, ὃ δ᾽ Ἰώζαρος ἐνέδραν ὑττοτττεύσας ἔμεινεν. ἀναβάντα 
δὴ τὸν Σίμωνα μετὰ φίλων τῶν παραφυλασσόντων αὐτὸν ὕπαν- 
τιάσας ἠστιαζόμην τε φιλοφρόνως xal χάριν ἔχειν ὡμολόγουν ἀνα- 
βάντι. μετ᾽ οὐ zt0ÀD δὲ συμπεριττατῶν ὡς χατὰ μόνας τι βουλό- 
μένος tizeiv, ἐττεὶ στορρωτέρω τῶν φίλων ἀττήγαγον, μέσον ἀρά- 
μένος ἀγαγεῖν εἰς τὴν χώμην τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ φίλοις ἔδωχα, τοὺς 
ὁτελίτας δὲ χαταβῆναι χελεύσας τιροσέβαλλον μετ᾽ αὐτῶν τῇ Τιβε- 
ριάδι. μάχης δὲ γενομένης ἀμφοτέρωθεν καρτερᾶς xal ὅσον οὔπω 
τῶν Τιβεριέων νιχώντων, τεεφεύγεισαν γὰρ οἱ τταρ᾽ ἡμῶν ὅτελῖται, 
τὸ γινόμενον ἰδὼν xoi τοὺς μετ᾽ ἐμαυτοῦ “ταραχαλέσας νιχῶντας 
ἤδη τοὺς Τιβεριεῖς εἰς τὴν πόλιν συνεδίωξα. ἑτέραν δὲ δύναμιν 
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iumgroct, τούτου γενομένου νομίσαντες οἱ Τιβεριεῖς εἰλῆφϑαι 
χατὰ χράτος αὐτῶν τὴν πόλιν, ὑπὸ φόβου ῥίπτουσιν τὰ ὕπλα, 
μετὰ γυναιχῶν δὲ xol τέχνων ἱχέτευον φείσασϑαι τῆς zóLtog αὖ- 
τῶν. ἐγὼ δὲ τιρὸς τὰς δεήσεις ἐτειχλασϑεὶς τοὺς μὲν στρατιώτας 

τῆς δρμῆς ἐπέσχον, αὐτὸς δέ, xal γὰρ ἑσπέρα χατέλαβεν, μετὰ τῶν 
ὁπλιτῶν ἀντὸ τῆς πολιορχίας ὑποστρέψας τιερὶ τὴν τοῦ σώματος 
ϑερατιείαν ἐγινόμην. χαλέσας δὲ ἐπεὶ τὴν ἑστίασιν τὸν Σίμωνα τιαρε- 
μυϑούμην τεερὶ τῶν γεγονότων ὑτεισχνούμην τε δοὺς ἐφόδια αὐτῷ xoi 
τοῖς σὺν αὐτῷ τταραπτέμψειν εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ πάσης ἀσφαλείας. 

64. Kara δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν μυρίους ἐταγόμενος δτελίτας 
ἧχον εἰς τὴν Τιβεριάδα, χαὶ μεταιεμψψάμενος εἰς τὸ στάδιον τοὺς 
πρώτους αὐτῶν τοῦ τιλήϑους ἐχέλευσα φράζειν, οἵτινες εἶεν αἴτιοι 
τῆς ἀποστάσεως. ἐνδειξαμένων δὲ τοὺς ἄνδρας ἐχείνους μὲν δεδε- 

μένους εἰς τὴν ᾿Ιωτατιάτην ττόλιν ἐξέπεμψα, τοὺς δὲ περὶ τὸν Ἰω- 

γάϑην xal Lvavíav λύσας τῶν δεσμῶν xci δοὺς ἐφόδια μετὰ Σί- 
μωώνος xai ᾿Ιωζάρου xal ὁτελιτῶν “τενταχοσίων, οἱ τεαραφυλάξουσιν 

αὐτούς, ἐξέπεμψα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Τιβεριεῖς δὲ πάλιν περοσ- 
ελϑόντες συγγινώσχειν αὐτοῖς τιαρεχάλουν ττερὶ τῶν ττετεραγμένων, 
ἐπτανορϑώσεσϑαι τὰς ἁμαρτίας τῇ μετὰ ταῦτα πρὸς ἐμὲ τείστει 
λέγοντες, τὰ δ᾽ ix τῆς διαρτταγῆς ττερισσεύσαντα σῶσαί με τοῖς 
ἀπολέσασιν ἐδέοντο. χἀγὼ τοῖς ἔχουσιν τιροσέταττον εἰς μέσον 
γεάντα φέρειν, ἀτεειϑούντων δὲ μέχρι τιολλοῦ, ϑεασάμενός τινα τῶν 
γεερὶ ἐμὲ στρατιωτῶν λαμτιροτέραν τοῦ συνήϑους ττεριχείμενον στο- 
λὴν ἐπυϑόμην, τεόϑεν ἔχοι. εἰτεόντος δὲ ἐχ τῆς κατὰ πόλιν &o- 
παγῆς, ἐχεῖνον μὲν τεληγαῖς ἐχόλασα, τοῖς δὲ ἄλλοις ἅπασιν ἠπεεί- 
λησα μείζω τιμωρίαν ἐτειϑήσειν μὴ χομίσασιν εἰς τοὐμφανὲς ὅσα 
ἡρτιάχεισαν. πολλῶν δὲ συνενεχϑέντων ἑχάστῳ τῶν Τιβεριέων τὸ 
ἐτειγνωσϑὲν anédoxa. 

65. Γεγονὼς δ᾽ ἐνταῦϑα τῆς διηγήσεως βούλομαι πρὸς Ἰοῦ- 

$ 328 — bell. Iud. II 645. 
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στον xcl αἰτὸν τὴν περὶ τούτων πραγματείαν γεγραφότα πρός 
τε τοὺς ἄλλους τοὺς ἱστορίαν μὲν γράφειν ὑτεισχνουμένους, πεερὲ 
δὲ τὴν ἀλήϑειαν ὀλιγώρους καὶ δι᾿ ἔχϑραν ἢ χάριν τὸ ψεῦδος oix 
ἐντρεπομένους, [μιχρὰ διελϑεῖν!. πράττουσι μὲν γὰρ ὅμοιόν ct 
τοῖς τεερὶ συμβολαίων τετλαστὰ γράμματα συντεϑειχόσι, τῷ δὲ μηδε- 5 
μίαν ὁμοίως τιμωρίαν ἐχείνοις δεδιέναι καταφρονοῦσι τῆς &Àm- 
ϑείας. ᾿ἸΙοῦστος γοῦν συγγράφειν τὰς περὶ τούτων ἐπιχειρήσας 

πράξεις τὸν πόλεμον, ὑπὲρ τοῦ δοκεῖν φιλόπονος εἶναι ἐμοῦ μὲν 
χατέψευσται, ἠλήϑευσε δὲ οὐδὲ περὶ τῆς πατρίδος. ὅϑεν ἀπο- 
λογήσασϑαι γὰρ νῦν ἀνάγχην ἔχω κχαταψευδομαρτυρούμενος, ἐρῶ 
τὰ μέχρι νῦν σεσιωπημένα. καὶ μὴ ϑαυμάσῃ τις, ὅτε μὴ πάλαι 
περὶ τούτων ἐδήλωσα" τῷ γὰρ ἱστορίαν ἀναγράφοντι τὸ μὲν ἀλη- 
ϑεύειν ἀναγχαῖον, ἔξεστιν δ᾽ ὅμως μὴ πιχρῶς τὰς τινῶν πονηρίας 
ἐλέγχειν, οὐ διὰ τὴν πρὸς ἐχείνους χάριν, ἀλλὰ διὰ τὴν αὐτοῦ 
μετριότητα. πῶς οὖν, ἵνα φῶ πρὸς αὐτὸν ὡς παρόντα, Ἰοῦστε 
δειγότατε συγγραφέων, τοῦτο γὰρ αὐχεῖς “τερὶ σεαυτοῦ, αἴτιοι γεγό- 
γαμὲν ἐγώ τε xal Γαλιλαῖοι τῇ πατρίδι σου τῆς πρὸς Ῥωμαίους 
χαὶ πρὸς τὸν βασιλέα στάσεως; πρότερον γὰρ ἢ ἐμὲ τῆς Γαλιλαίας 
στρατηγὸν ὑπὸ τοῦ χοινοῦ τῶν “Ἱεροσολυμιτῶν χειροτονηϑῆναι σὺ 
xci πάντες Τιβεριεῖς οὐ μόνον ἀνειλήφατε τὰ ὅτελα, ἀλλὰ καὶ τὰς 

ἐν τῇ Συρίᾳ δέχα πόλεις ἐπολεμεῖτε" σὺ γοῦν τὰς κώμας αὐτῶν 
ἐνέπρησας zal ὃ σὸς οἰχέτης ἐπὶ τῆς τεαρατάξεως ἐχείνης ἔπεσεν. 

ταῦτα δὲ οὐχ ἐγὼ λέγω μόνος, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Οὐεσπασιανοῦ τοῦ 
αὐτοχράτορος ὑπομνήμασιν οὕτως γέγραπται, xal τίνα τρόπον ἐν 
Πτολεμαΐδι Οὐεσττασιανοῦ χατεβόησαν oí τῶν δέχα τεόλεων ἔνοιχοι 
τιμωρίαν ὑποσχεῖν σε τὸν αἴτιον ἀξιοῦντες. χαὶ δεδώχεις ἂν δίχην 
Οὐεσττασιανοῦ κελεύσαντος, ei μὴ βασιλεὺς “γρίτεπας λαβὼν ἐξου- 
σίαν ἀποχτεῖναί σε. “τολλὰ τῆς ἀδελφῆς Βερενίχης δεηϑείσης οὐχ 
ἀνελὼν δεδεμένον ἐτεὶ τεολὺν χρόνον ἐφύλαξεν. xal αἵ μετὰ ταῦτα 
δὲ πολιτεῖαί σου σαφῶς ἐμφανίζουσιν τόν τὲ βίον τὸν ἄλλον καὶ 
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ὕτι σὺ τὴν τεατρίδα Ῥωμαίων ἀτιέστησας, ὧν τὰ τεχμήρια κἀγὼ 
δηλώσω μετ᾽ ὀλίγον. βούλομαι δ᾽ ei;eiv xal τιρὸς τοὺς ἄλλους 
Τιβεριεῖς ὀλίγα διὰ σὲ wal πιαραστῆσαι τοῖς ἐντυγχάνειν μέλλουσιν 
ταῖς ἱστορίαις, ὅτε μήτε φιλορώμαιοι μήτε φιλοβασιλεῖς γεγόνατε" 
τῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ πόλεων αἵ μέγισται Σέπῳφωρις καὶ Τιβεριὰς 
ἡ σὴ πατρίς, o Ἰοῦστε. ἀλλὰ Σέπφωρις μὲν ἐν τῷ μεσαιτάτῳ 
τῆς Γαλιλαίας χειμένη xal ztgl αὐτὴν χώμας ἔχουσα πολλὰς χαί 
τι xal ϑρασύνεσϑαι δυναμένη τερὸς Ῥωμαίους εἴπτερ ἠϑέλησεν εὐχε- 
ριῶς, διεγνωχυῖα τῇ πρὸς τοὺς δεσπότας ἐμμένειν τείστει κἀμὲ τῆς 
πόλεως αὐτῶν ἐξέχλεισε xal στρατεύσασϑαί τινα τῶν :τολιτῶν Ἴου- 

δαίοις ἐχώλυσεν. Org δὲ xci τὰ óc ἡμᾶς ἀσφαλεῖς εἶεν, ἠτεά- 
τησάν μὲ τείχεσιν αὐτῶν τὴν πόλιν ὀχυρῶσαι τεροτρέψαντες, καὶ 
zao& Κεστίου Γάλλου τοῦ τῶν ἐν τῇ Συρίᾳ Ῥωμαϊχῶν ταγμάτων 
ἡγεμονεύοντος φρουρὰν ἑἕχόντες ἐδέξαντο, καταφρονήσαντες ἐμοῦ 
τότε μέγα δυναμένου xci τιᾶσιν δι᾿ ἐχτελήξεως ὄντος. στολιορχου- 
μένης ve τῆς μεγίστης ἡμῶν πόλεως Ἱεροσολύμων χαὶ τοῦ κοινοῦ 
χιάντων ἱεροῦ κινδυνεύοντος ἐν τῇ τῶν :τολεμίων ἐξουσίᾳ γενέσϑαι 
συμμαχίαν ovx ἔπεμψαν μὴ βουλόμενοι δοχεῖν χατὰ Ῥωμαίων ὅτελα 
λαβεῖν. ἣ δὲ σὴ πατρίς, ὦ Ἰοῦστε, χειμένη ἐν τῇ Γεννησαρίδιε 
λέμνῃ xal ἀπέχουσα Ἵππου μὲν στάδια τριάχοντα, Ταδάρων δὲ 
ἑξήχοντα, Σχυϑοπόλεως δὲ εἴχοσι xal ἑχατὸν τῆς ὑτεηχόου βασιλεῖ, 

μηδεμιᾶς δὲ πόλεως Ἰουδαίων τταραχειμένης, εἰ ἤϑελεν τὴν πρὸς 
Ῥωμαίους πίστιν φυλάττειν, ῥᾳδίως ἐδύνατο. καὶ γὰρ πολὺς ἦτε 
δῆμος xal ὅπλων εὐτιορεῖτε. ἀλλ᾽, ὡς σὺ φής, αἴτιος ὑμῖν ἐγὼ 
τότε. μετὰ ταῦτα δὲ τίς, ὦ Ἰοῦστε; πρὸ γὰρ τῆς Ἱεροσολύμων 
σπολιορχίας οἶδας ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐμὲ γενόμενον, καὶ Ιωτάττατα χατὰ 
χράτος ληφϑέντα φρούριά τὲ πολλά, πολύν τὲ Γαλιλαίων ὄχλον 
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351 χατὰ τὴν μάχην πεσόντα. τότ᾽ οὖν ἐχρὴν ὑμᾶς παντὸς ἀπηλλαγ- 
μένους τοῦ δι᾿ ἐμὲ φόβου δῖψαί τε τὰ ὅτελα χαὶ τταραστῆσαι τῷ 
βασιλεῖ χαὶ Ῥωμαίοις, ὅτι δὴ οὐχ ἑχόντες, ἀλλ᾽ ἀναγχασϑέντες ἐπὶ 

352 τὸν τιρὸς αὐτοὺς ὡρμήσατε ττόλεμον. ὑμεῖς δὲ χαὶ περιεμείνατε 

Οὐεσττασιανόν, ἕως αὐτὸς ἀφιχόμενος μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως 5 
σεροσέλϑοι τοῖς τείχεσιν, χαὶ τότε διὰ φόβον và ὅτελα κατέϑεσϑε" 
χαὶ ττάντως ἂν ὑμῶν ἣ στόλις ἥλω χατὰ χράτος. εἰ μὴ τῷ βασιλεῖ 
δεομένῳ xal τὴν ἄνοιαν ὑμῶν παραιτουμένῳ συνεχώρησεν Οὐεσττα- 
σιανός. οὐχ ἐγὼ τοίνυν αἴτιος, ἀλλ᾽ ὑμεῖς οἱ ττολεμιχὰ φρονήσαντες. 

353 ἢ οὐ μέμνησϑε, ὅτι τοσαυτάχις ὑμῶν ἐγχρατὴς γενόμενος οὐδένα 1 
διέφϑειρα, στασιάζοντες δ᾽ ὑμεῖς πρὸς ἀλλήλους, οὐ διὰ τὴν πρὸς 
Ῥωμαίους xci τὸν βασιλέα εὔνοιαν, διὰ δὲ τὴν ὑμετέραν αὐτῶν 
πονηρίαν ἑχατὸν ὀγδοηχονταττέντε τῶν “τολιτῶν ἀπεχτείνατε, χατὰ 
τὸν χαιρὸν ἐχεῖνον ἐμοῦ ττολιορχουμένου ἐν ᾿Ιωταπάτοις ὑττὸ Ῥω- 

354 μαίων. ví δ᾽ οὐχὶ xci χατὰ τὴν τῶν Ἱεροσολύμων πτολιορχίαν δισ- 15 
χίλιοι Τιβεριέων ἐξητάσϑησαν, οἱ μὲν τιετττωχότες, οἱ δὲ ληφϑέντες 

αἰχμάλωτοι; ἀλλὰ σὺ πολέμιος οὐ γεγονέναι φήσεις, ὅτι τερὸς 
βασιλέα τότ᾽ ἔφυγες. xal τοῦτο δὲ διὰ τὸν ἐξ ἐμοῦ φόβον quuí 

355 σε πεποιηχέναι. χἀγὼ μὲν πονηρός, ὡς λέγεις, ὃ δὲ βασιλεὺς 
᾿πγρίπτιας, ὃ τὴν ψυχήν σοι συγχωρήσας ὑττὸ Οὐεσ:τασιανοῦ ϑανεῖν X 
χαταχριϑέντι, ὃ τοσούτοις δωρησάμενος χρήμασιν, τίνος ἕνεχεν 
ὕστερον δὶς μὲν ἔδησε, τοσαυτάχις δὲ φυγεῖν τὴν ττατρίδα προσ- 
ἔταξεν, xal ἀττοϑανεῖν δὲ χελεύσας ἅπαξ τῇ ἀδελφῇ Βερενίχῃ ττολλὰ 

850 δεηϑείση τὴν σὴν σωτηρίαν ἐχαρίσατο; καὶ μετὰ τοσαῦτα δέ σοὺ 
χαχουργήματα τάξιν ἐπιστολῶν σοι πιιστεύσας, ὡς xci ταύταις εὗρε 25 

δᾳδιουργόν, ἀπήλασε τῆς ὄψεως. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐλέγχειν 
Ψ m , - ,t- ? , , ^ A b "n cet 

357 ἐπ᾽ ἀχριβὲς ἐῶ. ϑαυμάζειν δ᾽ ἔπεισέ μοι τὴν σὴν ἀναίδειαν, ort 
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MW τὶ τῶ τε R τε co W 3 ἀλλὰ MW 4 ὡρμήσαντε P ὥρμησαν 
MW παρεμείνατε PR ὅ πάσης τῆς] πολλῆσ MW fort. recte — 6 προσέλϑη 
PAMW ὅπλα] πολλὰ MW χατέϑεσϑε! Hudson χαταϑέσϑαι codd. χατα- 
ϑέσϑε ed. pr. 1 πάντων Ρ 10 μέμνησϑαι MW 11 δὲ RAMW πρὸσ 
τὸν βασιλέα καὶ δωμαίουσ tr. RAMW 12 à] te Ρ 14 ῥωμαίων, óc ex 
vo COrr. A 15 δὲ MW zal om, AMW ἱεροσολυμιτῶν ῬΡᾺ 151 σὺ] 
goi P γεγονέναι φήσεις] γέγονεν ἔφεσισ P. 18 τότε φημί oc] φημίσαι 
P φησὶ Βα 20 σον MW 22 δεῖσ Ῥ 23 βερονίχη P βερνίχη RMW 
24 σὴν om. MW — 25 σοι om. αὶ καὶ] xdv coni. ταύταις] ταύτησ R. ταύτασ 
σὲ M ταῦτα σὲ W εὗρεν ἃ 26 ῥαδιουργοῦντα MW ἀπήλασεν A! 
ἀλλὰ] ἀλλὰ γὰρ W τούτων] rov P ἐλλέγχει P 21 δέ μοι ἔπεισι tr. 

MW αναίδιαν P 
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τολμᾷς λέγειν ἁπιάντων τῶν τὴν πραγματείαν ταύτην γεγραφότων 
αὐτὸς ἄμεινον ἐξηγγελχέναι, μήτε τὰ τιραχϑέντα χατὰ τὴν Γαλι- 
λαίαν ἐτειστάμενος, ἧς γὰρ ἐν Βηρυτῷ τότε παρὰ βασιλεῖ, μηϑ᾽ 

ὅσα ἔπαϑον Ῥωμαῖοι ἐπὶ τῆς ᾿Ιωτατάτων σιολιορχίας ἢ ἔδρασαν 
ἡμᾶς πταραχολουϑήσας, μήϑ᾽ ὅσα κατ᾽ ἐμαυτὸν ἔπραξα :τολιορχού- 
μενος δυνηϑεὶς τευϑέσϑαι" πάντες γὰρ οἵ ἀπαγγείλαντες ἂν διε- 
φϑάρησαν ἐπὶ τῆς παρατάξεως ἐχείνης. ἀλλ᾽ ἴσως và κατὰ τὴν 
Ἱεροσόλυμα τιραχϑέντα μετὰ ἀχριβείας φήσεις συγγεγραφέναι. χαὶ 
χιῶς οἷόν τε; οὔτε γὰρ τῷ πολέμῳ παρέτυχες οὔτε τὰ Καίσαρος 
αγνέγνως ὑπομνήματα. μέγιστον δὲ τεχμήριον" τοῖς γὰρ Καίσαρος 
ὑπομνήμασιν ἐναντίαν πεποίησαι τὴν γραφήν. εἰ δὲ ϑαρρεῖς ἄμει- 
vov ατιάντων συγγεγραφέναι, διὰ τέ ζώντων Οὐὑεστεασιανοῦ zat 
Τίτου τῶν αὐτοχρατόρων τῶν τὸν πόλεμον χατεργασαμένων χαὶ 
βασιλέως ᾿1γρίπτια περιόντος ἔτι xoi τῶν ἐχ γένους αὐτοῦ τιάν- 
των, ἀνδρῶν τῆς Ἑλληνιχῆς τταιδείας ἐπεὶ τιλεῖστον ἡχόντων. τὴν 

ἱστορίαν οὐχ ἔφερες εἰς μέσον; πρὸ γὰρ εἴχοσι ἐτῶν εἶχες γεγραμ- 
μένην xal σεαρ᾽ εἰδότων ἔμελλες τῆς ἀχριβείας τὴν μαρτυρίαν ἀπίο- 
φέρεσθαι" νῦν δ᾽, ὅτ᾽ ἐχεῖνοι μὲν οὐχέτ᾽ εἰσὶν ue9^ ἡμῶν, ἐλεγ- 
χϑῆναι δ᾽ οὐ νομίζεις, τεϑάρρηχας. οὐ μὴν ἐγώ σοι τὸν αὐτὸν 
τρότιον τιερὶ τῆς ἐμαυτοῦ γραφῆς ἔδεισα. ἀλλ᾽ αὐτοῖς ἐπτέδωχα τοῖς 
αὐτοχράτορσι τὰ βιβλία μόνον οὐ τῶν ἔργων ἔτι βλετομένων" συν- 
ἤδειν γὰρ ἐμαυτῷ τετηρηχότι τὴν τῆς ἀληϑείας τταράδοσιν, ἐφ᾽ ἡ 
μαρτυρίας τεύξεσϑαι προσδοχήσας οὐ διήμαρτον. καὶ ἄλλοις δὲ 
πολλοῖς εὐϑὺς ἐπέδωχα τὴν ἱστορίαν, ὧν ἔνιοι καὶ τταρατετεύχεισαν 

τῷ πολέμῳ, χκαϑάτπιερ βασιλεὺς LAyoimmog χαί τινὲς αὐτοῦ τῶν 
συγγενῶν. ὃ μὲν yàg αὐτοχράτωρ Τίτος ἐχ μόνων αὐτῶν ἐβουλήϑη 
τὴν γνῶσιν τοῖς ἀνϑρώποις παραδοῦναι τῶν τεράξεων, ὥστε χαράξας 

PRAMYW Eusebius hist. eccl. III 11, 4. ; 

1 γεγραφηχότων MW 3 μήτε MW «4 ἰωταπατῶν P ἰωταπάντων A 
5 μήτε MW . ἔπραξα] ἔδρασα P 6 ἂν om. R 1 τὴν] τὰ R 

8 ἱεροσολυμιτῶν AMW μετ᾿ ΒΒ 10 ἀνέγνως! ἀναγνοὺσ PRMW δὲϊ] om. 
P 0» MW γὰρ om. PAMW 13 τῶν τὸν πόλεμον κατεργασαμένων] τοῦ 

πολέμου γενομένων (γενομένου M) PAMW 14 AST. περιόντοσ, 
stexccor.R ἐλ] ἐκ vob W ἁπάντωνΜῊ 106 εἴχοσιν RAM 18 δὲ MW 
ὅτε AMW οὐχ ἔτι AMW [19 δὲ MW οὐ μὴν ἱποῖρ. Eusebius 20 αὐτὸσ 
M 21 αὐτοχράτωρσι P αὐτοχράτορσιν A! τὰ om. P οὐ] οὐχὲ Eusebii 
cod. Η zi] ἤδη Eus συνήδειν — 23 διήμαρτον collocanda uid. u. 26 post 
συγγενῶν 22 τετηριχότι, ὁ ex o corr.P — 23 τεύξασϑαι PR et Eusebii cod. 
C  xalom.P 24 εὐϑὺς om. Eus παρὰτετεύχισαν P παρατετυχήχεσαν Eus 

25 τῷ πολέμῳ om. P τῷ om. A 26 Τίτος] τίτοσ οὕτωσ AMWEus 
21 παραδοῦναι τοῖσ ἀνθοώποισ τὴν γνῶσιν tr. R 
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980 IOSEPHI VITA 363—370 (65.55) 

τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ τὰ βιβλία δημοσιῶσαι προσέταξεν , ὃ δὲ βασιλεὺς 
“Ἵγρίτεστας ἑξηκονταδύο ; γέγραφεν ἐπιστολὰς τῇ τῆς ἀληϑείας "ron 
δόσει μαρτυρῶν. ὧν δὴ xoi Óvo ὑπέταξα χαὶ βουληϑέντι σοι τὰ 
γεγραμμένα γνῶναι πάρεστιν ἐξ αὐτῶν" ,,ββασιλεὺς ᾿1γρίσεστας ἼἸω- 

, - ^ , ἢ c d , 1 

σήπῳ τῷ φιλτάτῳ χαίρειν. ἠδιστα διῆλθον τὴν βύβλον, καέ uot 
πολὺ ἐπειμελέστερον ἔδοξας τῶν ταῦτα συγγραψάντων ἠχριβωχέναι. 
zéuzte δέ μοι χαὶ τὰς λοιτεάς. ἔρρωσο. βασιλεὺς γρίππας Ἴω- 
σήτεῳ τῷ φιλτάτῳ χαίρειν. ἐξ ὧν ἔγραψας οὐδεμιᾶς ἔοικας χρή- 
ζειν διδασκαλίας ὑπτὲρ τοῦ μαϑεῖν ἡμᾶς ὅλους ἀρχῆϑεν. ὅταν μέν- 
TOL συντύχῃς μοι, καὶ αὐτός σὲ πτολλὰ χατηχήσω τῶν ἀγνοουμένων."“ 
* ἐμοὶ δὲ ἀπαρτισϑείσης τῆς ἱστορίας ἀληϑείᾳ οὐ χολαχεύων, 
οὐδὲ) γὰρ ἐπέβαλλεν αὐτῷ, οὐδὲ εἰρωνευόμενος, ὡς σὺ φήσεις, πόρρω 

γὰρ 5v ἐχεῖνος τοιαύτης OX) ἀλλὰ τὴν ἀλήϑειαν € ἐμαρτύρει, 
χαϑάπερ πάντες οἱ ταῖς ἱστορίαις ἐντυγχάνοντες. ἀλλὰ τὰ μὲν 
πρὸς ἸΙοῦστον ἀναγχαίαν λαβόντα τὴν παρέχβασιν μέχρε τούτων 
ἡμῖν λελέχϑω. 

66. Διοιχήσας δ᾽ ἐγὼ τὰ κατὰ τὴν Τιβεριάδα xol χαϑίέσας 
τῶν φίλων συνέδριον ἐβουλευόμην περὶ τῶν πρὸς Ἰωάννην τερα- 
χϑησομένων. ἐδόχει μὲν οὖν πᾶσι τοῖς Γαλιλαίοις δτελίσαντα 
πάντας ἀπελϑεῖν ἐπὶ τὸν Ἰωάννην xol λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ δίχας 
ὡς πάσης τῆς στάσεως αἰτίου γεγονότος. οὐχ ἠρεσχόμην δ᾽ ἐγὼ 
ταῖς γνώμαις αὐτῶν προαίρεσιν ἔχων τὰς ταραχὰς χωρὶς φόνου 
καταστέλλειν. ὅϑεν δὴ “τἀρήνεσα γιᾶσαν εἰσενέγχασϑαι σερόνοιαν 
ὑττὲρ τοῦ γνῶναι τὰ ὀνόματα τῶν ὑπὸ τὸν Ἰωάννην ὄντων. ποιὴ- 
σάντων δ᾽ ἐχείνων γγοὺς ἐγὼ τοὺς ἀγϑρώπους οἵτινες ἦσαν ἐξέ- 

ϑηχα πρόγραμμα, διὰ τούτου πίστιν καὶ δεξιὰν προτείνων τοῖς 

$ 368 -- bell. Iud. II 622. 

PRAMW Eusebius hist. eccl. III 11, 4. 

1 τῇ αὐτοῦ Eus δημοσιῶσαι] PREusebii codd. EJN δημοσιεῦσαι AMW 
δημοσιεύεσϑαι Eus 2. ἔγραψεν Eus τῇ] τὴν AMW παράδοσιν AMW 
3 μαρτυρῶν fin. Eus, 5 βίβλον RMW — 1 ἔρρωσο] ἔρρωσσον P ἔρρωσο φίλτατε 
RAMW ἰωσίπω P 9 διδασχαλείασ P ὅλουσ, 4 i. ras., v ex v corr., i. marg. 

yo óóovG A óóotc P 10 oz] &PveA κατηχήσων P 11 ἐμοὶ δὲ] οὕτωσ 
δέ μοι K ὅπωσ ἐμοὶ δὲ ΜῊ ἀπαρτισϑήσησ P ἀληϑείᾳ] ᾿Αγρίππας Hudson 
12 ἐπέβαλεν M αὑτῶΡ οὐδ᾽ R φήσεις] φὴῆσ εἰσ P φήσ MW 14 évrv- 
χόντεσ AW 15 πρὸς] πρὸσ τὸν MW λαβόντα, « ex εὖ corr. R 
παρέχβασιν] παράϑεσιν PR fort. recte — 16 ἡμῖν om. RAMW 17 δὲ MW 
τὰσ W 18 συνέδρειον, & ex corr. P 19 οὖν] y«o P ὁπλίσοντα P 
20 ἐπὶ περι P πρὸσ R todvrgy P 21 δὲ ἔγωγε MW 422 ταριχὰσ, t 
paene euan. P φόνων RM 24 ὑπὸ τῶ ἰωάννη PRA. tóv] tov W 
25 δὲ RAMW 26 προτείνων τοῖς μετὰ] πρὸσ MW 
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μετὰ Ἰωάννου ϑελήσασιν λαβεῖν μετάνοιαν, χαὶ ἡμερῶν εἴχοσι 
χρόνον πιροέτεινα τοῖς βουλεύσασθαι ϑέλουσιν περὶ τῶν ἑαυτοῖς 
συμφερόντων. ἠσεείλουν δέ, εἰ μὴ ῥίψουσιν τὰ G7, “καταπρήσειν 
αὐτῶν τὰς οἰχήσεις xal δημοσιώσειν τὰς οὐσίας. ταῦτα δὲ αχού- 

σαντες οἱ ἄνϑρωποι xai ταραχϑέντες οὔ τι μετρίως χαταλείτεουσιν 

μὲν τὸν Ἰωάννην, và δ᾽ ὅπλα ῥίψαντες ἧχον τερός μὲ τετραχισχέλιοι 
τὸν ἀριϑμὸν ὄντες. Miei δὲ τῷ Ἰωάννῃ παρέμειναν oí πολῖται 
χαὶ ξένοι τινὲς ἐκ τῆς Τὺ ρέων μητροπόλεως ὡς χέλεοι xci πεντα- 
χόσιοι. Ἰωάννης μὲν οὖν οὕτω καταστρατηγηϑεὶς ὑτε᾿ ἐμοῦ τὸ λοι- 
cO» ἐν τῇ τιατρίδι περίφοβος ἔμεινεν. 

67. Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν z nqagizat ᾿ϑαρρήσαντες 

ἀναλαμβάνουσιν ὅὕτιλα πεποιϑότες τῇ τε τῶν τειχῶν ὀχυρότητι cl 
τῷ σιρὸς ἑτέροις ὄντα ue ὁρᾶν. πέμπουσι δὴ zcoóc Κέστιον Γάλλον. 
Συρίας δ᾽ ἦν οὗτος ἡγεμών, πεαρακαλοῦντες ἢ αὐτὸν ἵἥχειν ϑᾶττον 
γεαραληψόμενον αὐτῶν τὴν πόλιν ἢ πέμψαι τοὺς φρουρήσοντας. 
ὃ δὲ Γάλλος ἐλεύσεσθαι μὲν ὑπέσχετο, τιότε δὲ οὐ διεσάφησεν. 
χἀγὼ ταῦτα πυϑόμενος, ἀναλαβὼν τοὺς σὺν ἐμοὶ στρατιώτας χαὶ 
ὁρμήσας él τοὺς Σειφωρίτας εἷλον αὐτῶν χατὰ χράτος τὴν τιόλεν. 

, 2 2 - 2 b - - , M * λαβόμενοι ὃ ἀφορμῆς oi Γαλιλαῖοι χαὶ παρεῖναι τοῦ μίσους τὸν 
χαιρὸν οὐ βουλ ηϑέντες, εἶχον γὰρ ἀπεχϑῶς χαὶ τερὸς ταύτην τὴν 
χιόλιν, ὥρμησαν ὡς ἄρδην ἀφανίσοντες ; χιάντας σὺν τοῖς ἑποίχοις. 
εἰσδραμόντες οὖν ἐνεπέμτερασαν αὐτῶν τὰς οἰκίας ἐρήμους κατα- 
λαμβάνοντες" οἱ γὰρ ἀνϑροωζτοι δείσαντες elg τὴν ἀχρότεολιν συνέ- 

φυγον᾽ διήρτταζον δὲ σιάντα χαὶ τρόπον οὐδένα πτορϑήσεως χατὰ 
τῶν ὁμοφύλων παρξλέμστανον. ταῦτ᾽ ἐγὼ ϑεασάμενος σφόδρα διε- 
τέϑην ἀνιαρῶς χαὶ παύεσϑαι “προσέταττον αὐτοῖς, ὑπομιμνήσχων 
ὅτι τοιαῦτα δρᾶν ὁμοφύλους ovx ἔστιν ὅσιον. ἐπεὶ δ᾽ οὔτε zaga- : 

$ 370 — bell. Iud. II 624; ὃ 373 — bell. Iud. II 646. 

PRAMW 
1 ϑελήσασ MW 3 ῥδίψωσιν PA 4 δημοσιεύσειν M τὰς] αὐτῶν 

τὰσ P οὐσίας] οἰκχίασ M 5 χαταλίπουσι MW β ó MW τετρα- 
χισχιλίουσ PR 1 ὄντες om. AMW πολῖται] ὅπλῖται PRA 8 og om. 
P καὶ οπι. MW 9 oiv om. PAW 11 ϑαρσήσανιεσ MW 12 πεποι- 
ϑότες om. Μ΄ 18 τῷ] τὸ MW 14 δ᾽ ἦν] δὲ MW qz P ἥκειν — 15 

αὐτῶν] ἢ ἐχεῖνον τὸν παραλαβόντα μόνον MW — 15 τὴν πόλιν αὐτῶν tr. R 
ἢ πέμψαι! ἐκπέμψαι MW φρουρήσοντας] φλυαρήσαντασ MW 16 μὲν 
ἐλεύσεσθαι tr. R μὲν] uiv--| W 18 δρμίσασ P τὴν πόλιν κατὰ 
χράτοσ tr. RAMW 19 δὲ MW ἀφορμὰσ PMW —— 20 ov βουληϑέντες] 
οἰηϑέντεσ ΑΜ γὰρ] GyGo Ρ 21 ἐνοίχοισ Ρ 25 παρελάμβανον M 
ταῦτ᾽ ταῦτα δὲ MW — ἐγὼ om. M 26 παύσασϑαι MW — ὑπομνήσχων PA 
27 δὲ RMW 

211 

"Ὁ 

910 



98 

98 

0 

982 IOSEPHI VITA 378—385 (61--- 69) 

χαλοῦντος οὔτε ττροστάσσοντος ἤχουον, ἐνίχα δὲ τὸ μῖσος τὰς τεαρ- 

αἰνέσεις, τοὺς τειστοτάτους τῶν πστιερὶ ἐμὲ φίλων ἐχέλευσα διαδοῦναι 
λόγους. ὡς Ῥωμαίων μετὰ μεγάλης δυνάμεως κατὰ τὸ ἕτερον μέρος 
τῆς πόλεως εἰσβεβληχότων. ταῦτα δ᾽ ἐποίουν ὑπὲρ τοῦ τῆς φήμης 
ἐμπεσούσης ἐπισχεῖν μὲν τῶν Γαλιλαίων τὰς δρμάς, διασῶσαι δὲ 
τὴν τῶν Σεπφωριτῶν σιόλιν. χαὶ τέλος ττρουχώρησε τὸ στρατήγημα" 
τῆς γὰρ ἀγγελίας ἀχούσαντες ἐφοβήϑησαν ὑττὲρ αὑτῶν" xol χατα- 
λιπόντες τὰς ἁρπαγὰς ἔφευγον, μάλιστα δ᾽, ἐπεὶ κἀμὲ τὸν στρα- 
τηγὸν ἑώρων ταῦτα ποιοῦντα" σπιρὸς γὰρ τὸ πιστὸν τῆς φήμης 
ἐσχηπτόμην ὁμοίως αὐτοῖς διατεϑεῖσϑαι. Σεϊεφωρῖται δὲ sap 
ἐλπίδα τὴν ἑαυτῶν ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ σοφίσματος ἐσώϑησαν. 

68. Kei Τιβεριὰς δὲ zao' ὀλίγον ἀνηρπάσϑη ὑπὸ Γαλιλαίων 
τοιαύτης αἰτίας ὑποπεεσούσης" τῶν £x τῆς βουλῆς οἱ πρῶτοι γρά- 
φουσι πρὸς τὸν βασιλέα παρακαλοῦντες ἀφιχέσϑαι πρὸς αὐτοὺς 
γεαραληψόμενον τὴν τεόλιν. ὑπέσχετο δ᾽ ὃ βασιλεὺς ἔρχεσϑαι, xol 

^ 2 , - ' - 

τὰς ἐπιστολὰς ἀντιγράφει xol τῶν περὶ τὸν χοιτῶνα τινί, Κρέστεῳ 

1 

9 

μὲν τοὔνομα, τὸ δὲ γένος Ἰουδαίῳ, δίδωσι τερὸς τοὺς Τιβεριεῖς 
φέρειν. τοῦτον χομίσαντα τὰ γράμματα γνωρίσαντες οἱ Γαλιλαῖοι 
xal συλλαβόντες ἄγουσιν i^ ἐμέ. τὸ δὲ πᾶν τελῆϑος, ὡς ἤχουσεν, 
σπταροξυνϑὲν ἐφ᾽ ὅπλα τρέπεται. συναχϑέντες δὲ πολλοὶ πολλα- X 

χόϑεν χατὰ τὴν ἐπιοῦσαν ἧχον εἰς Locyw πόλιν, ἔνϑα δὴ τὴν 
κατάλυσιν ἐποιούμην, χαταβοήσεις τὲ σφόδρα ἑἕποιοῦντο, τιροδότιν 
ἀττοχαλοῦντες τὴν Τιβεριάδα xal βασιλέως φίλην, ἐπιτρέπειν τὲ 
ἠξίουν αὐτοῖς χαταβᾶσιν ἄρδην ἀφανίσαι" καὶ γὰρ πρὸς τοὺς Τιβε- 
ριεῖς εἶχον ἀτεεχϑῶς, ὡς πρὸς τοὺς Σεπῳφωρίτας. 

69. Ἐγὼ δ᾽ ἀχούσας ἠπόρουν, τίνα τρόπον ἐξαρπάσω τὴν 

2 ἐχέλευσε P 4 εἰσβεβηχότων PR δ᾽ δὴ MW ὅ uiv] Hudson ue codd. 
δὲ] τε R θ. σεπφωριτῶν, o ex oo corr. P. προχώρησε W προυχώρησε — 1 
ἰκούσαντες] προχωρήσαντεσ Μ — 1 «vvv RMW καταλειπόντεσ P 8 ἔφυγον 
AMW δ᾽ δὲ A, om. MW 9 ταὐτὰ ἃ 10 ἐσχεπτόμην M — ὁμοίως 
oc M δἋιατίϑεσϑαι PRA 11 τὴν ἑαυτῶν παρ᾽ ἐλπίδα tr. R ἔσωσαν 
R 12 δὲ οπ!. MW παρ᾽ ὀλίγον] παρὰ λόγον ῬΑ &v ηρπάσϑη P διηρ- 
πάσϑη ed. pr. ὑπὸ γαλιλαίων ἀνηρπάσϑη tr. RMW 13 τῶν x τῆς om. 
MW 15 δ᾽ ὃ om.PAMW 17 τοὺς om. W 18 τὰ om. ΒΑ 19 ἀγουσι») 
ἤγαγον MW πᾶν om. R 20 συναχϑέντεσ | fin. fol. 369 excidit insequens 
usque ad p. 383, 30 πανταχόϑεν RA 21 ἀσωχὶν R ἀσσοχὶν M ἀσσώχιν 
W 22 τεῖ δὲ MW προδότην A!'W 24 αὐτοῖς] σὺν αὐτοῖσ ἢ ἀφα- 
vioci] αὐτοὺσ ἀφανίσαι Β γὰρ om. MW — 25 πρὸς τοὺς] χαὶ πρὸσ MW, 
recte si ὡς omittetur 26 δὲ MW 27 ὀργῆς] ὀργῆσ ἐπ᾿ αὐτούσ A ὀργῆσ 
ὀργισϑέντασ (ὀργησθϑέντασ W) ἐπ᾿ αὐτούσ MW ἠδυνάμην MW 
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μὴ γεγραφέναι τοὺς Τιβεριεῖς καλοῖντας τὸν βασιλέα" ἤλεγχον yàp 
αἵ σεαρ᾽ ἐχείνου σιρὸς αὐτοὺς ἀντιγραφαὶ τὴν ἀλήϑειαν. σύννους 
οὖν πολλὴν γενόμενος ὥραν, ὅτε μὲν ἠδιχήχασιν, eizov, Τιβεριεῖς, 
οἶδα κἀγώ, τὴν τεύλιν δ᾽ αὐτῶν ὑμᾶς οὐ χωλύσω διαρττάσαι. δεῖ 
δ᾽ ὅμως xal μετὰ χρίσεως τὰ τηλικαῦτα τιράττειν" οὐ γὰρ μόνοι 
Τιβεριεῖς στιροδόται τῆς ἐλευϑερίας ἡμῶν γεγόνασιν, ἀλλὰ τ:εολλοὶ 
χαὶ τῶν ἐν Γαλιλαίᾳ δοχιμωτάτων. τιροσμείνατε δὴ μέχρι τοὺς 
αἰτίους ἀχριβῶς ἐχμάϑω, καὶ τότε στάντας ὑτιοχειρίους ἕξετε xal 
ὕσους ἰδίᾳ. ἐπάξαι δυνήσεσθε“. ταῦτ᾽ εἰτεὼν ἔπεισα τὸ τελῆϑος 
xci παυσάμενοι τῆς ὀργῆς διελύϑησαν. τὸν :ταρὰ βασιλέως δὲ 
χιεμφϑέντα δῆσαι χελεύσας, μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας ἐπί τινα τῶν 

ἐμαυτοῦ χρειῶν ἐπτείγουσαν σχηψάμενος ἐχδημεῖν τῆς βασιλείας, 
χαλέσας τὸν Κρῖσιτον λάϑρα προσέταξα μεϑύσαι τὸν στρατιώτην 
φύλαχα xal φυγεῖν πρὸς βασιλέα" μὴ γὰρ διωχϑήσεσϑαι. χαὶ ὃ 
μὲν ταῖς ὑπτοϑήχαις τιεισϑεὶς διέφυγε" Τιβεριὰς δὲ μέλλουσα δεύ- 

τερον ἀφανίζεσθαι στρατηγίᾳ τῇ ἐμῇ καὶ προνοίᾳ τῇ περὶ αὐτῆς 
ὀξὺν οὕτως χίνδυνον διέφυγεν. 

70. Κατὰ τοῦτον δὲ τὸν χαιρὸν Ἰοῦστος ὃ Πιστοῦ παῖς λα- 
ϑὼν ἐμὲ διαδιδράσχει πρὸς τὸν βασιλέα. τὴν αἰτίαν δὲ δι᾿ ἣν 
τοῦτ᾽ ἔπραξεν ἀφηγήσομαι. λαβόντος ἀρχὴν Ἰουδαίοις τοῦ πρὸς 
Ῥωμαίους πολέμου Τιβεριεῖς διεγνώχεισαν ὑτταχούειν βασιλεῖ zal 
Ῥωμαίων μὴ ἀφίστασϑαι. πείϑει δ᾽ αὐτοὺς Ἰοῦστος ἐφ᾽ ὅπλα 
χωρῆσαι νεωτέρων αὐτὸς ἐφιέμενος πραγμάτων xal δι᾿ ἐλπίδος 
ἔχων ἄρξειν Γαλιλαίων τὲ χαὶ τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος. οὐ μὴν τῶν 
σπεροσδοχηϑέντων ἐτέτυχεν᾽ Γαλιλαῖοί ve γὰρ ἐχϑρῶς ἔχοντες πρὸς 
τοὺς Τιβεριεῖς διὰ μῆνιν ὧν ὑπο αὐτοῦ πρὸ τοῦ :τολέμου zt&ztÓY- 
ϑεισαν, οὐχ ἠνείχοντο στρατηγοῦντος αὐτῶν ἸΙούστου, χἀγὼ δὲ τὴν 
προστασίαν τῆς Γαλιλαίας πιστευϑεὶς ὑπτὸ τοῦ χοινοῦ τῶν 'Icoo- 
σολυμιτῶν, πολλάκις εἰς τοσαύτην ἧχον ὀργήν, ὡς ὀλίγου δεῖν ἀτεο- 
χτεῖναι τὸν lovorov, φέρειν αὐτοῦ τὴν μοχϑηρίαν οὐ δυνάμενος. 

RAMW 

1 γεγραφηκέναι MW 3 ὥραν γενόμενοσ tr. A 4 δ om. A δὲ MW 
5 δὲ MW ὅμως zal τὰ τηλικαῦτα μετὰ κρίσεως coni. 7 ἐν] ἐν τῇ 

MW δὴ] δὲ R μέχρι μέχρι τοῦ R 8 ἐχμάϑωι A 9 ante ὅσους 
eras. π A ταῦτ᾽] καὶ ταῦτα MW ἔπαυσα W — 11 ληφϑέντα et i. marg. 
yo πεμφϑέντα A μετ᾽ ov] ed. pr. μετὰ codd. τινασ M 13 λάϑρα 
om. R προσέταξε W 16 περὲ om. M 17 οὕτω MW [9 ó£ αἰτίαν 
tr. MW 20 τοῦτο AMW 21 ῥωμαίοισ M 22 δὲ MW αὐτοὺς] αὐτὸν 
R 24 ἔχων om. M τε γαλιλαίων tr. Μ ξ-αυτοῦ, eras. πΑ 26 μῆνιω] 
μνήμην Gelenium uoluisse putat Hudson 21 ἀνείχοντο MW 2385 γαλιλαίων 
M 230 (μο)! χϑηρίαν incip. fol. 3712 (loco motum) P 
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δείσας ovv ἐχεῖνος, μὴ καὶ λάβη τέλος ἃ atra ó ϑυμός, € ἔπεμψε πρὸς 
βασιλέα Koiozov ἀσφαλέστερον οἰκήσειν map" ἐχείνῳ νομίζων. 

71. Zengaoitet δὲ παραδόξως τὸν χερῶτον κένδυνον διαφυ- 
γόντες zog Κέστιον Γάλλον ἔπεμψαν ἥχειν “Ζεαραχαλοῦντες ὡς αὖ- 

τοὺς ϑᾶττον παραληψόμενον τὴν σόλιν, ἢ σεέμτεξιν δύναμιν τὴν 

ἀναχόψουσαν τὰς ἐπ᾿ αὐτοὺς τῶν πολεμίων ἐπιδρομάς" χαὶ τέλος 
ἔπεισαν τὸν Γάλλον πέμψαι δύναμιν αὐτοῖς incen τὲ χαὶ τεξεζιχήν, 
ἣν ἐλϑοῦσαν νυχτὸς εἰσεδέξαντο. καχουμένης δὲ ὑπὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς 

στρατιᾶς τῆς [πέριξ] χώρας ἀναλαβὼν ἐγὼ τοὺς περὶ ἐμὲ στρατιώς- 
τας ἧχον εἰς Γαρεις κώμην. ἔνϑα βαλόμενος χάραχα πόρρω τῆς 

Σεπφωριτῶν ττόλεως ἀπὸ σταδίων εἴχοσι νυχτὸς im^ αὐτῇ προσ- 
éuiSa xal τοῖς τείχεσι προσέβαλλον, καὶ διὰ χλιμάχων ἐμβιβάσας 
συχνοὺς τῶν στρατιωτῶν ἐγχρατὴς τοῦ τελείστου τῆς σόλεως “μέρους 
ἐγενόμην, μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ διὰ τὴν τῶν τόπων ἄγνοιαν ἀναγχα- 
σϑέντες ὑτεχωρήσαμεν, ἀνελόντες Ρωμαίων μὲν ἱχεττεῖς δύο, πεεζοὺς 
δὲ δέχα, ὀλίγους δὲ Σεπφωριτῶν, αὐτοὶ δ᾽ ἕνα μόνον ἀτιεβάλομεν. 
γενομένης δ᾽ ὕστερον ἡμῖν χατὰ τὸ πεδίον μάχης πρὸς τοὺς izvceic 
μέχρι “τολλοῦ χαρτερῶς διαχινδυνεύσαντες ἡττήϑημεν" πιεριελϑόν- 
των γὰρ τῶν Ῥωμαίων οἱ μετ᾽ ἐμοῦ δείσαντες ἔφυγον εἰς τοὐτείσω. 
γείχετει δ᾽ ἐπὶ τῆς πιαρατάξεως ἐχείνης εἷς τῶν τιεπτιστευμένων τὴν 

τοῦ σώματός μου φυλαχὴν Ἰοῦστος τοὔνομα καὶ τιαρὰ βασιλεῖ 
σοτε τὴν αὐτὴν τάξιν ἐσχηκώς. χατὰ τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν j παρὰ 
βασιλέως δύναμις ἧχεν ἱτετεικ τε καὶ πεζικὴ χαὶ Σύλλας ic αὐτῆς 

ἡγεμὼν ὃ ἐπὶ τῶν σωματοφυλάχων. οὗτος οὖν βαλόμενος στρα- 

PRAMW 

1 χαὶ οπι. MW ἔπεμψε] ἐπέωσε M ἐπέσωσε 2. Kpionmov] κρίσπον 
oc R χρεῖσσον zal ἃ χρεῖσσον MW ἐχείνων M — νομίζων, ὦ ex εἰ corr. R 

3 σεπφωρίταισ R— 4 χέσστιον, zi. ras., ot ex o corr. A χέσσιον PMW 

ἔπεμψαν] πέμψαντεσ RMW ἔπεμψαν zal A παραχαλοῦντες] παρεχάλουν 
RAMW 5 παραληψόμενοσ P 6 αὐτοὺς] αὐτῶν PA 1 πεζικήν] 
πεζιχὴν πάλιν (πάνυ R) συχνήν RAMW 8 post δὲ deletum τῆσ Βα 9 πέριξ 
om. Ρ περὶ u& ΡΟ 10 εἰς l'age] εἰσ yeglo (Li.ras. A) RA γὰρ εἰσ MW 

βαλλόμενοσ AM 11 σεπφωρητῶν P ἐπ᾿] &u coni. αὐτὴν 
AMW προσέμειξα P! 12 προσέβαλον coni. ἐμβιβάσας R et i. marg. A 
ἐμβηβάσασ P ἐμβήσασ A ϑαμβήσασ MW 18 ἀνεχωρήσαμεν αὶ Ῥωμαίων 
— 10 δέχα] ῥωμαίων μὲν ἱππεῖς δύο δέχα δὲ πεζοὺσ MW μὲν δυοχαίδεχα πε- 

ζοὺσ P μὲν δυοχαίδεχα ῥωμαίων πεζοὺσ δύο δὲ ἱππεῖσ Α μὲν Ῥωμαίων ἱππεῖς 
δύο καὶ δέχα πεζούς ad P magis accommodatum est 16 δὲ RAMW 11 δὲ 

RAMW ππκαιδίον P 18 περιελϑότων P. περιελϑόντοσ A 19 γὰρ] γάρ 
μου Α γάρ με ed. pr. τῶν] τὴν Α 20 δ᾽ eni] δὲ PA δὲ ἐπὶ RMW 
πιστευομένων MW 28 Σύλλας] σίλασ M olààag W αὐτοῖσ M 284 ὃ om. 
MW βαλλόμενοσ M βουλόμενοσ R 
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rózt0ov Ιουλιάδος ἀτιέχον σταδίους τεέντε φρουρὰν ἐφίστησιν ταῖς 
ὁδοῖς, τῇ τὲ εἰς Σελεύχειαν ἀγούσῃ xal τῇ εἰς Γάμαλα τὸ φρού- 
ριον, ὑχιὲρ τοῦ τὰς παρὰ τῶν 1 αλιλαίων ὠφελείας τοῖς ἐνοίχοις 

ἀνιοχλείειν. 

72. Ταῖτα δ᾽ ὡς ἐπυϑόμην ἐγὼ πέμτεω δισχιλίους ὁτελίτας 
x«l στρατηγὸν αὐτῶν Ἱερεμίαν, οἱ δὴ καὶ χάραχα ϑέντες ἀττὸ στα- 
δίου τῆς ᾿Ιουλιάδος “τλησίον τοῦ Ιορδάνου σπιοταμοῦ 7ελέον ἀχροβο- 

λισμῶν οὐδὲν ἔπραξαν, μέχρι τρισχιλίους στρατιώτας αὐτὸς ἀνα- 
λαβὼν ἧχον πρὸς αὐτούς. χατὰ δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔν τινι 
φάραγγι χαϑίσας λόχον οὐχ ἄπωϑεν αὐτῶν τοῦ χάραχος τιροεχα- 
λούμην τοὺς βασιλιχοὺς εἰς μάχην, τεαραινέσας τοῖς uev. ἐμοῦ στρα- 

τιώταις στρέψαι τὰ νῶτα, μέχρις ἂν ἐπισπάσωνται τοὺς τιολεμίους 
προελϑεῖν" ὅτεερ xai ἐγένετο. Σύλλας γὰρ εἰχάσας ταῖς ἀληϑείαις 
τοὺς ἡμετέρους φεύγειν προελϑὼν ἐπιδιώχειν οἷός TE ἣν, xat 
γιώτου δ᾽ αὐτὸν λαμβάνουσιν οἱ ἐχ τῆς ἐνέδρας x«i σφόδρα :τάντας 

ἐθορύβησαν. ἐγὼ δ᾽ εὐϑὺς ὀξείᾳ χρησάμενος ὑποστροφῇ μετὰ τῆς 
δυνάμεως ὑτιήντησα τοῖς βασιλικοῖς χαὶ εἰς qua ἔτρεψα. χᾶν 
χατώρϑωτό μοι χατὰ τὴν ἡμέραν ἐχείνην T τιρᾶξις μὴ ἐμποδὼν 
γενομένου δαίμονός τινος" ὃ γὰρ ἵσισπτος, ἐφ᾽ ᾧ τὴν μάχην ἐποιού- 
μην, εἰς τελματώδη τότειον ἐμττεσὼν συγκατήνεγχέ ue ἐπεὶ τοὔδαφος. 
ϑραύσεως δὲ τῶν ἄρϑρων γενομένης ἐπὶ τὸν ταρσὸν τῆς χειρὸς 
ἐχομίσϑην εἰς χώμην Κεφαρνωχὸν λεγομένην. οἱ δὲ ταῦτ᾽ ἀχού- 
σαντὲς x«l δεδοιχότες, μή τι χεῖρον ἔπαϑον, τῆς μὲν ἐτεὶ τελέον 

διώξεως ἀπέσχοντο, ὑπέστρεφον δὲ περὶ ἐμὲ λίαν ἀγωνιῶντες. 
μεταπεμψάμενος οὖν Fasgous xai ΤΟ ΣΟΥ ΞΕ τὴν ἡμέραν ἐκείνην 

αὐτοῦ κατέμεινα πυρέξας, δόξαν τε τοῖς ἰατροῖς τῆς νυχτὸς εἰς 
Ταριχέας μετεχομίσϑην. 

79. - dg δὲ xoi οἱ μετ᾽ αὐτοῦ πυϑόμενοι và κατ᾽ ἐμὲ ττάλιν 

PRAMW 

1 ἐφίστησι Α ἐπιστῆσαι R ἐπέστησε MW — reicom.P — 2 Σελεύχειαν] 
zavüi MW τῇ om. W 4 ἀποχλείσειν PR 5 ó MW ἐγὼ ἐπυϑόμην 
tr. PAMW 7 ἀχρωβ.-λισμῶν, o ex o corr. M 8 στρατιώτας αὐτὸς] 
ἐγὼ στρατιώτασ RAMW 10 ἄποϑεν PRM et ex corr. A αὐτῶ R 
χάρακος] φάραγγοσ M. προσεχαλούμην MW 13 προσελϑεῖν MW 
Σύλλας] σίλασ M 15 δὲ MW αὐτὸν, ὁ ex ὥ- corr. uid. R οἱ om. P 
16 δὲ AMW ὀξείᾳ] ἀξία P τῆς om. ἢ 11 ἀπήντησα Ῥ 18 χατύρ- 
ϑωτό P μοι, ui. ras. A. ἐνποδὼν Ρ 19 2g] ἐν RA. 20 συνχατήνεγχε P 
χατήνεγχε R τοῦ ἐδάφουσ AMW 21 ταρσὸν] χαρπὸν RAMW — 22 Κεφαρ- 
νωκὸν] χεφαρναχὼν R. χεφαρνωχὼν ἃ χαρφανωμῶν M. χαφαρνώμων δὲ] δ᾽ 

(δὲ ΜΝ) ἐμοὶ RAMW ταὐτα MW 28 xai om. MW fort. recte πλεῖον AMW 

24 περὶ ἐμοῦ AMW — 26 τε] OE W 21 ταριχαίασ PRA — 28 Σύλλας] σίλασ M 
Iosephüs IV. 25 
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ἐθάρρησαν, καὶ γνόντες ἀμελεῖσϑαι và τεερὶ τὴν φυλαχὴν τοῦ στρα- 
τοπεέδου διὰ νυχτὸς ἱπιπτέων λόχον ἱδρύσαντες ἐν τῷ τιέραν τοῦ 
Ἰορδάνου, γενομένης ἡμέρας εἰς μάχην ἡμᾶς τιροεχαλέσαντο. τῶν 
δ᾽ ὑπαχουσάντων xal μέχρι τοῦ τιεδίου CU D da ἐπιφανέντες 
οἱ ἔχ τῆς ἐνέδρας i iare xal ταράξαντες αὐτοὺς εἰς φυγὴν ἔτρεψαν 
ἕξ τὲ τῶν ἡμετέρων ἀπέχτειναν. οὐ μὴν μέχρι τέλους τὴν γίχην 
ἤγαγον" χατατιετελευχέναι γάρ τινὰς δτελίτας ἀχούσαντες ἀττὸ Ταρι- 
χεῶν εἰς Ἰουλιάδα φοβηϑέντες ἀνεχώρησαν. 

74. Mew οὐ πολὺν δὲ χρόνον Οὐεσπασιανὸς εἰς Τύρον ἀφι- 
χνεῖται xal σὺν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς ᾿“γρίπτεας. x«i οἱ Τύριοι βλα- 
σφημεῖν ἤρξαντο τὸν βασιλέα Τυρίων αὐτὸν καλοῦντες xoi Ρωμαίων 
πολέμιον" τὸν γὰρ στρατοπεδάρχην αὐτοῦ Φίλιτσιτεον ἔλεγον τερο- 
δεδωχέναι τὴν βασιλικὴν αὐλὴν xal τὰς Ῥωμαίων δυνάμεις τὰς 
οὔσας ἐν Ἱεροσολύμοις χατὰ τὴν αὐτοῦ πρόσταξιν. Οὐεσπασιανὸς 
δὲ ἀχούσας Τυρίοις μὲν ἐπέπληξεν ὑβοίζουσιν ἄνδρα χαὶ βασιλέα 
καὶ Ῥωμαίοις φίλον. τῷ δὲ βασιλεῖ τταρήνεσεν τεέμψαι Φέλετετεον 
εἰς Ῥώμην ὑφέξοντα λόγον Νέρωνι περὶ τῶν :τεπηραγμένων. Φέλιτε- 
zog δὲ σπιεμφϑεὶς ovy ἧχεν εἰς ὄψιν Νέρωνι" χαταλαβὼν γὰρ αὐτὸν 
ἐν τοῖς ἐσχάτοις ὄντα διὰ τὰς ἐμτεσούσας ταραχὰς xol τὸν ἐμ- 

φύλιον στόλεμον ὑπέστρεψε πρὸς τὸν βασιλέα. ἐπεὶ δὲ Oveoza- 
σιανὸς εἰς Πτολεμαΐδα :ιαρὲγένετο, οἱ τιρῶτοι τῶν τῆς Συρίας δέχα 
πόλεων χατεβόων Ἰούστου τοῦ Τιβεριέως, ὅτι τὰς χώμας αὐτῶν 
ἐμπρήσειεν. τιαρέδωχεν οὖν αὐτὸν Οὐεσπασιανὸς τῷ βασιλεῖ κολα- 
σϑησόμενον ὑπὸ τῶν τῆς βασιλείας ὑποτελῶν" ὃ βασιλεὺς δ᾽ αὐτὸν 
ἔδησεν ἐτειχρυψάμενος τοῦτο Οὐεσπασιανόν, ὡς ἀνωτέρω δεδηλώ- 
χαμεν. Σεπφωρῖται δ᾽ ὑπαντήσαντες xoi ἀσπασάμενοι Oveosa- 
σιαγὸν λαμβάνουσι δύναμιν xol στρατηγὸν Πλάχιδον, ἀναβάντες δὲ 
μετὰ τούτων ἑπομένου μου τ ἄχρι τῆς εἰς Γαλιλαίαν Οὐεσπασιανοῦ 

ἐπε περὶ ἧς τίνα τρόπον ἐγένετο, καὶ τεῶς is Γάρις κώμην 

PRAMW. 

1 BOU το δεν A ἐϑάρσησαν MW γνῶντεσ P 2 νυχτὸς] tgo νυχτὸσ 
KR ὃ προσεχαλέσαντοΜ. 4 δὲ MW  6£53XP ἀπέχτειναν] ἔχτειναν A 

7 ταριχαίων P ταριχαιῶν R et ex corr. Α 8 lovudóno Ρ 11 ἤρξατο 
A Τυρίων) ed. pr. τύριον codd. 12 ἔλεγε M ἔλεγεν W προδεδοχέναι P |: 

14 πρόσταξιν») πρᾶξιν MW οὐεσπασιανὸσ R 18 οὐχ χε Ρ 20 ὑπέστρεψε" 
A 22 πόλεωσ PR τοῦ om. MW τιβέρεωσ P 28 ἐνέπρησε: A παρέ- 
δοχεν P — 24 τῆς] ἐπὶ τό Ρ ἐπιτελῶν, i marg. ὑποτελῶν A δὲ MW 
25 οὐεσπασιανὸσ Ρ δεδήλωται A — 206 δὲ ΜΥ 21 πλάχιδαν MW — 28 post 
ἑπομένου μου aliquid excidisse uid., cf. bell. Iud. III 4, 1; 6, 1 29 ἀφήξεωσ 

P ἐγένετο, καὶ πῶς] καὶ πῶσ ἐγένετο zai MW Τάρις] ed. Richter regu 
P τάρισ R ταρὶσ, 1i. ras. A ταριχέασ MW; cf. bell. Iud. III 6, 3 χώμησ M 

10 

15 

20 



10 

15 

20 

IOSEPHI VITA 412—419 (74. 75) 387 

τὴν zoorny τιρὸς ἐμὲ μάχην ἐποιήσατο, καὶ ὡς ἐχεῖϑεν εἰς τὰ 
Továmara ἀνεχώρησα, xal τὰ γιετιραγμένα μοι χατὰ τὴν ταύτης 
"ολιορχίαν, xai ὃν τρότιον ζῶν ληφϑεὶς ἐδέϑην zal τεῶς ἐλύϑην, 

γιάντα τὲ τὰ τιετραγμένα uot χατὰ τὸν Ιουδαϊχὸν τιόλεμον xal τὴν 
Ἱεροσολύμων :τολιορχίαν μετ᾽ ἀχριβείας ἐν ταῖς περὶ τοῦ Ιουδαϊκοῦ 
πολέμου βίβλοις ἀτιήγγελχα. ἀναγχαῖον δ᾽ ἐστίν, ὡς οἶμαι, xal 
ὅσα μὴ κατὰ τὸν Ἰουδαϊχὸν ππόλεμον ἀνέγραψα τῶν ἐν τῷ βίῳ μου 
χεξετεραγμένων νῦν τιροσαγναγράψμαι. 

75. Τῆς γὰρ τῶν ᾿Ιωταχιάτων σπολιορχίας λαβούσης τέλος 
γενόμενος παρὰ Ῥωμαίοις μετὰ :τάσης ἐτειμελείας ἐφυλασσόμην τὰ 
πολλὰ διὰ τιμῆς ἄγοντός μὲ Οὐεσιτασιανοῦ, xci δὴ χελεύσαντος 
αὐτοῦ ἠγαγόμην τινὰ παρϑένον i» τῶν αἰχμαλωτίδων τῶν κατὰ 
Καισάρειαν ἁλουσῶν ἐγχώριον. οὐ παρέμενεν δ᾽ αὕτη μοι “ιολὺν 
χρόνον, ἀλλὰ λυϑέντος xci μετὰ Οὐεσπασιανοῦ πορευϑέντος εἰς 

τὴν ᾿4λεξάνδρειαν ἀτεηλλάγη" γυναῖχα δ᾽ ἑτέραν ἠγαγόμην κατὰ τὴν 
᾿“λεξάνδρειαν. χἀχεῖϑεν ἐπὶ τὴν τῶν Ἱεροσολύμων :τολιορχίαν συμ- 
γεεμφϑεὶς Τίτῳ :τολλάχις ἀτιοϑανεῖν ἐχινδύνευσα, τῶν ve Ιουδαίων 
διὰ στουδῆς ἐχόντων ὑποχείριόν μὲ λαβεῖν τιμωρίας ἕνεχα χαὶ 
Ῥωμαίων ὅσάχι νιχηϑεῖεν σπιάσχειν τοῦτο xav ἐμὴν προδοσίαν δο- 
χούντων συνεχεῖς χαταβοήσεις ἐπὶ τοῦ αὐχτοχράτορος ἐγίγνοντο χκολά- 
ζειν μὲ ὡς καὶ αὐτῶν πιροδότην ἀξιούνεων. Τίτος δὲ Καῖσαρ τὰς 

γολέμου τύχας οὐχ ἀγνοῶν σιγὴ τὰς v. ἐμὲ τῶν στρατιωτῶν ἐξέ- 
Àvev ὁρμάς. ἤδη δὲ κατὰ χράτος τῆς τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ττόλεως 
ἐχομένης Τίτος Καῖσαρ ἔπειϑέν μὲ πολλάχις £x τῆς χατασχαφῆς 
τῆς πατρίδος zàv 0 τι ϑέλοιμι λαβεῖν" συγχωρεῖν γὰρ αὐτὸς ἔφα- 
σχεν. ἐγὼ δὲ τῆς πατρίδος πεσούσης μηδὲν ἔχων τιμιώτερον. ὃ 
τῶν ἐμαυτοῦ συμφορῶν εἰς παραμυϑίαν λαβὼν φυλάξαιμι, σωμά- 
τῶν ἐλευϑέρων τὴν αἴτησιν ἐποιούμην Τίτον χαὶ βιβλίων ἱερῶν 
* ἔλαβον χαρισαμένου Τίτου. μετ᾽ οὐ σπτολὺ δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν μετὰ 
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πιεντήχοντα φίλων αἰτησάμενος ovx ἀττέτυχον. xal εἰς τὸ ἱερὸν 
δὲ πορευϑεὶς Τίτου τὴν ἐξουσίαν δόντος, ἔνϑα πολὺ σελῆϑος alx- 

μαλώτων ἐγχέχλειστο γυναιχῶν τὲ xat τέχνων, ὅσους ἐπέγνων φίλων 
ἐμῶν xci συνήϑων ὑττάρχοντας ἐρρυσάμην περὶ ἑχατὸν xol ἐνενή- 
χοντα ὄντας τὸν ἀριϑμὸν xai οὐδὲ λύτρα χαταϑειμιένους azéAvoa 
συγχωρήσας αὐτοὺς τῇ τιροτέρᾳ τύχῃ. πεμφϑεὶς δ᾽ ὑπὸ Τίτου 
Καίσαρος σὺν Κερεαλίῳ χαὶ χιλίοις ἱππεῦσιν εἰς χώμην τινὰ Θε- 
χῶαν λεγομένην τεροχατανοήσων, εἰ τόπος ἐτειτήδειός ἐστιν χάραχα 
δέξασϑαι, ὡς ἐχεῖϑεν ὑττοστρέφων εἶδον ττολλοὺς αἰχμαλώτους ave- 
σταυρωμένους xal τρεῖς ἐγνώρισα συνήϑεις μοι γενομένους, ἤλγησά 
τε τὴν ψυχὴν xci μετὰ δαχρύων :τροσελϑὼν Τίτῳ εἶττον. ὃ δ᾽ 
εὐθὺς ἐχέλευσεν χαϑαιρεϑέντας αὐτοὺς ϑεραπείας ἐπιμελεστάτης 
τυχεῖν. καὶ oi μὲν δύο τελευτῶσιν ϑερατιευόμενοι, ὃ δὲ τρίτος 
ἔζησεν. 

76. Ἐπεὶ δὲ κατέπαυσεν τὰς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ταραχὰς Τίτος, 
εἰχάσας τοὺς ἀγροὺς οὺς εἶχον ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀνονήτους ἐσο- 

μένους μοι διὰ τὴν μέλλουσαν exei Ρωμαίων φρουρὰν ἐγχαϑέζεσϑαι, 
ἔδωχεν ἑτέραν χώραν ἐν ττεδίῳ, μέλλων ve ἀπαίρειν εἰς τὴν Ῥώμην 
σύμτιλουν ἐδέξατο sacav τιμὴν ἀπονέμων. ἐτεεὶ δ᾽ εἰς τὴν Ῥώμην 
ἥχομεν, πολλῆς ἔτυχον τταρὰ Οὐεσπασιανοῦ τερονοίας " xai γὰρ καὶ 
χατάλυσιν ἔδωχεν ἐν τῇ οἰχίᾳ τῇ πρὸ τῆς ἡγεμονίας αὐτῷ γενο- 
μένῃ πολιτείᾳ τε Ῥωμαίων ἐτίμησεν xoi σύνταξιν χρημάτων ἔδωχεν 
χαὶ τιμῶν διετέλει μέχρι τῆς ἐχ τοῦ βίου μεταστάσεως οὐδὲν τῆς 
«góc ἐμὲ χρηστότητος ὑφελών, [0 μοι] διὰ τὸν φϑόνον ἤνεγχε κίν- 
δυνον᾽ Ιουδαῖος γάρ τις Ἰωνάϑης τοὔνομα στάσιν ἐξεγείρας ἐν 

Κυρήνῃ xal δισχιλίους τῶν ἐγχωρίων συναναπείσας. ἐχείνοις μὲν 
αἴτιος ἀττωλείας ἐγένετο, αὐτὸς δὲ ὑττὸ τοῦ τῆς χώρας ἡγεμονεύ- 
οντος δεϑεὶς xoi ἐπὶ τὸν αὐτοχράτορα πεμφϑεὶς ἔφασχεν ἐμὲ αὐτῷ 

ómÀe πεπομφέναι χαὶ χρήματα. οὐ μὴν Οὐεσπασιανὸν ψευδόμενος 

& 424 — bell. Iud. VII 11, 1—3. ———— "OU 
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ἔλαϑεν, ἀλλὰ χατέγνω ϑάνατον αὐτοῦ, zal τεαραδοϑεὶς ἀτπιέϑανεν. 
γολλάχις δὲ χαὶ μετὰ ταῖτα τῶν βασχαινόντων μοι τῆς εὐτυχίας 
χατηγορίας ἐπτί μὲ συνϑέντων ϑεοῦ τερονοίᾳ τιάσας διέφυγον. ἔλα- 
βον δὲ zagà Οὐεστιασιανοῦ δωρεὰν γῆν οὐχ ὀλίγην ἐν τῇ Ιουδαίᾳ. 
χαϑ᾿ ὃν δὴ χαιρὸν xal τὴν γυναῖχα μὴ ἀρεσχόμενος αὐτῆς τοῖς 
ἤϑεσιν ἀτιετεμιψάμην τριῶν τιαίδων γενομένην μητέρα, ὧν οἱ μὲν 

δύο ἐτελεύτησαν, εἷς δέ, ὃν Ὑρχανὸν τιροσηγόρευσα, περίεστιν. 

μετὰ ταῦτα ἠγαγόμην γυναῖχα χατῳχηχυῖαν μὲν ἐν Κρήτῃ, τὸ δὲ 
γένος Ιουδαίαν, γονέων εὐγενεστάτων xai τῶν χατὰ τὴν χώραν ἐπιι- 
φανεστάτων, ἤϑει “τολλῶν γυναιχῶν διαφέρουσαν, ὡς ὃ μετὰ ταῦτα 

βίος αὐτῆς ἀπέδειξεν. ἐχ ταύτης δή μοι γίνονται τεαῖδες δύο, τέρεσ- 
βύτερος μὲν Ἰοῦστος, Σιμωνίδης δὲ uev! ἐχεῖνον ὃ καὶ ᾿γρίτεπεας 
ἐπιχληϑείς. ταῦτα μέν μοι và χατὰ τὸν οἶχον. διέμεινεν δὲ ὅμοια 
xai τὰ παρὰ τῶν αὐτοχρατόρων" Οὐεστιασιανοῦ γὰρ τελευτήσαντος 
Τίτος τὴν ἀρχὴν διαδεξάμενος ὁμοίαν τῷ πατρὶ τὴν τιμήν μοι 
διεφύλαξεν “ιολλάχις v& χατηγορηϑέντος οὐχ ἐπίστευσεν. διαδεξά- 

μένος δὲ Τίτον “Ιομετιανὸς xai προσηύξησεν τὰς εἰς ἐμὲ τιμάς" 

τούς τὲ γὰρ χατηγορήσαντάς μου Ἰουδαίους ἐχόλασεν χαὶ δοῦλον 

εὐνοῦχον :ταιδαγωγὸν τοῦ παιδός μου χατηγορήσαντα χολασϑῆναι 
προσέταξεν, ἐμοὶ δὲ τῆς ἐν Ἰουδαίᾳ χώρας ἀτέλειαν ἔδωχεν, ἥτεερ 
ἐστὶ μεγίστη τιμὴ τῷ λαβόντι. xol πολλὰ δ᾽ ἡ τοῦ Καίσαρος γυνὴ 
“Ιομετία διετέλεσεν εὐεργετοῦσά μὲ. ταῦτα μὲν τὰ τιετεραγμένα 
μοι διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐστίν, χρινέτωσαν δ᾽ ἐξ αὐτῶν τὸ ἦϑος 
ὅπως ἂν ἐθέλωσιν ἕτεροι. σοὶ δ᾽ ἀπιοδεδωχώς, χράτιστε ἀνδρῶν 
Ἐπαφρόδιτε, τὴν πᾶσαν τῆς ἀρχαιολογίας ἀναγραφὴν ἐπὶ τοῦ πα- 
ρόντος ἐνταῦϑα χαταπαύω τὸν λόγον. 
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